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Resumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este trabalho propõe uma diferente interpretação do Carnaval op.9 
de Schumann no âmbito da música programática do Romantismo, 
buscando a relação mais próxima entre as peças que constituem a 
obra e as figuras e alusões nela representadas pelo compositor. 
Tencionei realizá-lo dentro do contexto histórico da época em que a 
obra foi composta, a fim de criar também um material 
historicamente informado que contribua para a otimização 
interpretativa do repertório schumanniano. 
O estudo é apresentado em forma única. Possui uma 
contextualização do compositor e explicação sobre a obra, logo em 
seguida são apresentadas as sugestões interpretativas para cada 
uma das vinte e duas peças do Carnaval op.9. A investigação possui 
também um objetivo secundário que é fornecer ideias que estão 
além da partitura.
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Abstract 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
This work proposes a different interpretation of Schumann's 
Carnaval op.9 under the programatic music of Romanticism, seeking 
closer relation between the pieces that make up the work and the 
figures and allusions represented by the composer in it.  Tensed 
accomplish it within the historical context of the time in which the 
work was composed in order to also create a material historically 
informed that contributes to interpretive optimization of 
schumannian repertoire.  
The study is presented on unique form. There is a contextualization 
of the composer and explanation about work, then immediately are 
presented the suggestions interpretive for each of the twenty-two 
pieces of Carnaval op.9. The research also has a secondary goal 
which is to provide ideas that are beyond the score.
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Introdução 

 

Este trabalho tem como objectivo principal encontrar uma diferente 

interpretação do Carnaval op.9 de Schumann no âmbito da música programática do 

Romantismo, buscando a relação mais próxima entre as peças que constituem a obra e 

as figuras e alusões nela representadas por Schumann. Isso tudo dentro do contexto 

histórico da época em que a obra foi composta, a fim de criar um material 

historicamente informado que contribua para a interpretação do repertório deste 

período estilístico.  

A obra Carnaval op.9 é tocada e interpretada desde que foi composta entre os 

anos de 1834 e 1835 até o momento presente. Por ter sido estudada por conceituados 

pianistas e compositores durante todo este tempo, criou-se inúmeras interpretações 

com diferentes caráteres sem deixar que o espírito de Schumann se perdesse na obra.  

De fato a interpretação historicamente informada utiliza como base um estudo 

contextual da vida do compositor que possui uma consistência musical diferente das 

demais interpretações, desde o poder de arguição até a habilidade prática no 

determinado instrumento. Entretanto, sabe-se que são poucas as interpretações que 

visam um estudo preparativo a fundo sobre a vida musical e social do compositor na 

preparação das 22 peças que formam o Carnaval de Schumann. 

Sendo assim, pretendo com este estudo adicionar uma sugestão interpretativa 

baseada nos aspectos históricos da obra que possa contribuir para os estudos na 

interpretação musical e na performance pianística do repertório schumanniano. 

A justificativa do presente trabalho deve-se à busca pessoal do intérprete nas 

questões envolventes na preparação da performance. Há dois anos atrás me deparei 

com algumas barreiras no meu desenvolvimento pianístico durante o estudo do 

Carnaval op.9 a ponto de ficar estagnado musical e tecnicamente. A partir daí comecei 

a observar que o estudo histórico, as análises e a pesquisa musicológica são etapas 

essenciais que impulsionam o intérprete a alcançar um alto nível performativo. Percebi 

que o resultado final atingido na performance não se dá apenas pelo estudo prático 

quando articulações, dinâmicas, fraseados e digitações técnicas estão resolvidos, mas 

também essencialmente pelo nível de aprofundamento musicológico, histórico e 

interpretativo anteriormente realizado.  
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Devido à importância de contextualizar uma obra no momento da sua 

composição e do estudo prévio que envolve questões não práticas à interpretação, é 

de grande utilidade construir uma interpretação do Carnaval op.9 de Schumann 

baseada em informação historicamente fundamentada sobre o contexto biográfico e 

sócio-cultural do compositor nos anos de 1834 e 1835. 

Sendo assim, para cumprir o objetivo que me propus atingir, utilizei como 

metodologia de trabalho: consultei duas edições diferentes de partituras, utilizei pelo 

menos três interpretações de pianistas de diferentes épocas; e como parte principal, 

consultei bibliografias referentes à vida do compositor e à obra Carnaval op.9. 

Como base de estudo, utilizei duas das principais edições do Carnaval: a edição 

francesa Édition Nationale de Musique Classique (Cortot, 1986) que possui sugestões 

interpretativas para cada peça; e a edição Henle Verlag München (Robert Schumann - 

Carnaval op.9, 1977) por ser uma partitura que se mantém fiel ao manuscrito de 

Schumann. 

Foram utilizadas três gravações: uma interpretada por Arturo Benedetti 

Michelangeli (Michelangeli, 1975) nascido em 5 de Janeiro de 1920 na Itália e falecido 

em 12 de Junho e 1995 na Suíça; outra de Claudio Arrau León (Arrau, 2007) nascido em 

6 de Fevereiro de 1903 no Chile e falecido em 9 de Junho de 1991 na Áustria e por 

último a interpretação de Dame Mitsuko Uchida (Uchida, 2007) nascida em 20 de 

Dezembro de 1948 no Japão. Escolhi essas três gravações por serem de pianistas de 

diferentes épocas e pela reputação que estes possuem no meio musical. 

Utilizei o livro “The Romantic Generation” (Rosen, 1995) que possui muitas 

informações sobre a música de Schumann, o qual contém um capítulo inteiro dedicado 

ao compositor. Utilizei também o material “A Selection From the Writings” (Pleasants, 

1988) que foi bastante útil, pois é uma fonte primária de pesquisa e tem uma 

relevante importância por serem, de fato, escritos originais do compositor sobre sua 

vida musical, afetiva e social entre os anos de 1834 e 1844. Outra fonte importante foi 

a “Édition Nationale de Musique” (Cortot, 1986). Essa edição possui sugestões de 

interpretação colocadas pelo próprio Cortot e comentários sobre cada peça que são de 

grande valor para tentarmos compreender o pensamento do compositor, 

considerando também que Cortot teve contato com muitos artistas contemporâneos 

de Schumann. Mais um importante livro foi o “Nineteenth-Century Music and the 
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German Romantic Ideology” (Daverio, 1993) que me ajudou a compreender sobre a 

forma de composição fragmentária do compositor. 

Portanto, estes materiais ajudaram a entender o que aconteceu na vida de 

Schumann durante a composição do Carnaval nos anos de 1834 e 1835 

consequentemente servindo de ferramenta para fazer o elo com a sua música. 
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Contextualização 

O compositor 

 

Robert Schumann, alemão, natural de Zwickau, nasceu em 8 de Junho de 1810 

e viveu até 1856. Filho de pai bibliotecário começou os seus estudos de piano aos 7 

anos de idade em um ambiente favorável para o desenvolvimento de sua sensibilidade 

literária e musical, embora tivesse um gosto pela literatura que superava suas 

inclinações musicais ainda em 1825.  

No início do ano de 1828, após terminar seus estudos secundários com 18 anos, 

Schumann se mudou para Leipzig com a intenção de se matricular na faculdade de 

direito. Na nova cidade, enquanto conciliava os estudos de direito com os estudos 

literários e musicais, Robert conheceu Friedrich Wieck e sua filha Clara Wieck de 

apenas 9 anos, a qual iria se apaixonar mais tarde. Sua paixão pela música se tornava 

cada vez mais perceptível ao longo do tempo. Compôs sua primeira obra em 1929 e 

finalmente em 1930, aos 20 anos de idade, depois de ter se comovido intensamente 

pelo concerto de Paganini em Frankfurt am Main, decidiu definitivamente deixar os 

estudos de direito e se dedicar completamente à música.  

A partir daí, se instalou num quarto na casa do professor Friedrich Wieck para 

se dedicar totalmente à sua formação musical e pianística. Foi durante esse período 

que seu sentimento afetivo por Clara Wieck, com 13 anos de idade, começou aos 

poucos a florescer, iniciando um tipo de afeto carinhoso até o sentimento de paixão 

verdadeira. Foi nesta época então que Schumann compôs algumas das obras que 

tiveram grande importância em sua carreira, como Variações Abegg, estudos de 

concerto sobre caprichos de Paganini, 6 Intermezzi, Papillons op.2, improvisos sobre 

um tema de Clara Wieck. 

No ano de 1833 formou o “Davidsbündler” (Companheiros de David): 

sociedade musical formada por Schumann e seus amigos musicais com os quais 

habitualmente se reunia no “Zum Arabischen Coffe Baum” em Leipzig. Seus 

membros colaboradores eram: Friedrich Wieck, Julius Knorr, Schunke, Stephen Heller, 

Banck, Clara Wieck, Henriette Voigt e mais tarde Ernestine Von Fricken. Defendiam a 

boa qualidade cultural e musical da época ao contrário dos seus contemporâneos 

nomeados “filisteus”, os quais produziam música rotineira de pouca qualidade para a 
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população. Schumann inclusive compôs quatro anos depois uma obra estilo 

fragmentária com o nome Davidsbündlertänze em homenagem à sociedade, os que 

eram a favor da boa música. 

Em Abril de 1834, fundou a revista musical “Neue Zeitschrift für Musik” a qual 

foi diretor durante dez anos e o fez dividir seu tempo para se dedicar à revista. Esta 

tinha muita grande importância para o compositor e seus amigos, pois era o grande 

canal de expressão dos Davidsbündler.  

Nessa mesma época Schumann conhece sua colega de classe Ernestine von 

Fricken por indução de Friedrich Wieck, o qual era contra o casamento de sua filha 

com Robert.  Então ele se apaixona intensamente a ponto de ficar noivo de Ernestine, 

porém sua admiração por Clara Wieck aumentava progressivamente durante o ano em 

que compôs grande parte do Carnaval op.9 – 1835. “Ele tinha 25 anos; ela, apenas 16. 

Era o começo de um dos amores mais dolorosos e – talvez por isso mesmo – mais 

caracteristicamente românticos que se podem contar” (Salvat, 1984, p.249). 

 

O Carnaval 

 

No ano de 1834 Schumann deu início à composição do “Carnaval, Scènes 

mignonnes sur quatre notes”. Segundo (Rector, 1984), o significado de carnaval é: 

 
A Renascença testemunhou o nascimento de bailes de máscaras, que foram introduzidos 

pelo Papa Paulo II, no século XVI. Os mais famosos aconteceram em França e Itália. No 

século XIX, a celebração do Carnaval começou a mostrar um toque artístico, caracterizado 

por bailes e desfiles de carros alegóricos. As características violentas e libertinas estavam 

sendo perdidas. No entanto, essas características desapareceram apenas na Europa até o 

final do século XIX e início do século XX, e nós ainda encontramos sugestões deles nos 

carnavais de Veneza, Nice, e Munique. (p.39)1 

 

                                                           
1
 The Renaissance saw the birth of masked balls, which were introduced by Pope Paul II in the sexteenth 

century. The most famous ones took place in France and Italy. In the nineteenth century, the celebration 

of Carnival began to show an artistic touch, characterized by balls and parades of floats. The violent and 

libertine features were being lost. Nevertheless, these characteristics disappeared i Europe only by the 

end of the nineteenth century and beginning of the twentieth century, and we still find intimations of 

them in the Carnivals of Nice, Venice, and Munich. (Rector, 1984, p.39). 
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Em dedicatória ao compositor polaco e grande violinista Karol Lepinski, baseada 

num jogo entre letras e notas, como ele já havia feito em sua primeira obra Variações 

ABEGG, Schumann começou a compor variações sobre “Asch” que era o nome da 

cidade natal de Ernestine von Fricken a qual se apaixonou antes de começar a escrever 

a obra. “Asch” representava as notas Lá, Mib, Dó, Si ou Láb, Dó, Si e também eram 

algumas das letras de seu nome (SCHumAnn). Comentarei mais detalhes sobre este 

jogo de palavras mais a adiante na peça Sphinxes. 

Em seguida Schumann confessa: “Eu terminei as peças uma após a outra. Isso 

foi durante a temporada de carnaval em 1835. Mais tarde dei novos títulos às peças e 

chamei a coisa toda de Carnaval” (Pleasants, 1988, p.161).2 

Schumann constrói então o Carnaval baseando-se nas Sphinxes, as quais 

aparecem apenas no final da primeira metade da obra. 

 

 

Fig. 1 – Sphinxes. 

 

Assim ocorre a organização da Sphinxes no Carnaval: de Pierrot a Papillons 

Schumann trabalha com a Sphinx 3 (A.S.C.H) e de Lettres dansantes a Marche des 

“Davidsbündler” contre les Philistins com a Sphinx 2 (As.C.H). Por algum motivo a 

Sphinx 1 (S.C.H.A) não aparece em nenhum momento sequer na obra. Schumann 

constrói a obra dessa maneira considerando a praticidade em construir harmonias 

sobre as tonalidades Mib, Sib e Sol menor da Sphinx 3 e sobre Láb, Fá menor e Réb da 

Sphinx 2. Por isso é que Préambule foi construído sobre a Sphinx 2, pois é a primeira 

peça da obra que afirma a tonalidade de Láb. 

Existem apenas duas peculiaridades na utilização desses motivos: uma em 

Réplique aonde não se encontra a Sphinx 3, mas há uma obscura citação da segunda 

                                                           
2 “I finished the pieces one after another. This was during the carnival season in 1835. Later on I gave 

the pieces new titles and called the whole thing Carnaval” (Pleasants, 1988, p.161). 
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Sphinx transposta; e outra em Chopin, aonde o motivo também não aparece 

claramente, havendo apenas sugestões. 

Então, se olharmos atentamente para as progressões harmônicas das 

tonalidades das peças do Carnaval, pode-se verificar uma ordem tonal tradicional de I 

– V/V (ou II maior) – V – I. Neste caso teremos Préambule como I (Láb), Papillons V/V 

(Sib), Lettres dansantes V (Mib) e Marche des “Davidsbündler” contre les Philistins 

sendo I (Láb). A tabela da figura 2 ilustra este caminho harmônico citado:  

 

 

Fig.2 – Tabela de progressão harmônica das peças do Carnaval op.9. 

 

Isso confere ao Carnaval uma estrutura tonal tradicional que pode ser encontrada em 

qualquer obra de O Cravo Bem-Temperado, do século XVIII inicial, às sonatas do classicismo: 

um movimento inicial da tônica para a dominante, seguido de um retorno à tônica através 

da utilização de uma ênfase na subdominante. (Rosen, 1995, p.222)3 

 

                                                           
3
 This gives Carnaval the traditional tonal structure that we find in any moderately complex work of 

tonal music from the fugues of the Well-Tempered Keyboard in the early eighteenth century of to the 

sonatas of the classical period: an initial move from the tonic to the dominant followed by a return to 

the tonic with the use of a subdominant emphasis. (Rosen, 1995, p.222) 
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Um fato interessante é que, nesse sentido, podemos comparar o Carnaval com 

uma outra obra de Robert Schumann: o ciclo de canções Dichterliebe. Isto porque em 

ambos os casos se verifica existir uma unidade tonal que serve de fio condutor entre as 

diversas partes dos ciclos. Podemos visualizar melhor a relação entre esses dois ciclos 

através dos caminhos harmônicos representados na pauta: 

 

 

Fig.3 – Organização tonal do Carnaval. 

 

Fig.4 – Organização tonal do Dichterliebe. 

 

Na análise de Komar (1971), o ciclo Dichterliebe está dividido em duas partes, 

sendo a primeira parte indo da primeira à quinta canção e a segunda parte da sexta à 

décima sexta canção.  Isso acontece por causa da função estrutural da nota Si durante 

o ciclo como mostra na figura 4 o sinal de ligadura partindo da quinta canção e indo 

até a décima quarta. Já no Carnaval a divisão das duas partes ocorre de uma forma 

mais simples sobre uma estrutura tonal tradicional de I-V/V (ou II maior) – V – I, como 

eu já disse anteriormente. Portanto, a semelhança entre a estrutura tonal desses dois 

ciclos é existente, levando em consideração o fato de que Dichterliebe foi composto 

numa época posterior ao Carnaval quando Schumann já carregava uma enorme 

experiência composicional. Por isso é que o ciclo para piano e canto possui uma 

estrutura tonal mais complexa comparada ao Carnaval. 

Em relação à estrutura formal da obra, todas as peças são construídas 

basicamente sobre a estrutura formal “A-B-A” com exceção de Préambule, Réplique, 

Chopin, Pause e Marche des “Davidsbündler” contre les Philistins as quais são peças 

que possuem funções primordiais na obra.  

Para compreendermos melhor o método de construção do Carnaval de 

Schumann é preciso primeiro entender o movimento estético da época. 
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Em meados do fim do século XVIII, surgiu a ideia de fragmento romântico 

criado pelo escritor e filósofo alemão Friedrich Schlegel o qual publicou 451 

“Fragmentos” na sua revista literária Athenaeum em 1798. Este movimento foi 

cultivado a partir da primeira geração romântica de jovens artistas, filósofos, cientistas 

e poetas, em Iena. A definição dada por Schlegel, (as cited in Rosen, 1995), diz que “um 

fragmento deveria ser como uma pequena obra-de-arte, completo nele mesmo, e 

separado do restante do universo como um ouriço-cacheiro” (p.48).4 Apesar do seu 

formato esférico, de forma perfeitamente geométrica, é um ser estranho separado do 

mundo sendo muito difícil de apanhá-lo. Ou seja: ao contrário da grande forma, o 

fragmento se reduz a um aforismo. 

O auge deste movimento estético se deu por volta do ano de 1830 quando 

Schumann começa a compor um sistema de fragmentos musicais que se tornaram 

pequenas peças das obras: Variações ABEGG, Papillons op.2, Carnaval op.9, 

Davidsbündlertänze, Kleisleriana, Humoreske, etc. Então como a maior parte da sua 

obra musical para piano foi pensada dessa maneira ele se afastava automaticamente 

dos grandes movimentos.  

O ciclo de canções Dichterliebe que vimos anteriormente é um típico fragmento 

romântico, pois possui uma forma circular e aberta que ao mesmo tempo é fechada 

sobre si própria. Este ciclo é formado por pequenas peças que, na maioria das vezes, 

quando ouvimos cada peça separada do todo não podemos ter uma ideia inteligível do 

que exatamente são, mas quando são inseridas num contexto maior podemos 

perceber seu significado real. Foi desta mesma maneira que Schumann compôs o 

Carnaval op.9, através de peças fragmentárias onde, do ponto de vista harmônico e 

formal, hora aparecem sem um início, hora aparecem sem um fim, ainda podendo 

aparecerem sem nem um nem outro. 

Sendo assim, em 1836, um pouco antes da sua publicação, Schumann fez o 

anúncio com o nome de “Fasching, Schwänke auf vier Noten von Florestan” ou 

“Carnaval, brincadeiras em quatro notas de Florestan”, mas por algum motivo ele 

decidiu retirar o nome “Florestan” do título original da obra. Apesar disso, essa 

                                                           
4
 “A fragment should be like a little work of art, complete in itself and separated from the rest of the 

universe like a hedgehog” (Rosen, 1995, p.48). 
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informação ajuda-nos a perceber e a interpretar toda a obra através dos olhos de 

Florestan, o seu heterônimo de personalidade profunda. 

Eram dois os seus principais heterônimos: Eusebius e Florestan. Eusebius tinha 

como características a introversão, a depressão, era contido, calmo, sonhador e 

sentimental, enquanto Florestan era extrovertido, animado, exagerado, ansioso, 

racional e materialista. Eram as personalidades opostas de Schumann. 

 

A fim de compreendermos a música de Schumann, “é necessário perceber e entender este 

conflito interno caracterizado pela presença constante de Florestan e Eusebius, o duplo 

schumanniano, como um jogo de forças contraditórias que atuam no processo criador. 

(Zani, n.d.) 

 

Identificaremos mais adiante perfeitamente as características de seus 

heterônimos nas peças que possuem seus respectivos nomes. Sabendo que Schumann 

possuía uma grande afinidade com a literatura e as palavras, a escolha dos títulos e 

seus significados para cada uma das vinte e duas cenas musicais não foram por acaso. 

Portanto, entre as vinte e duas peças que compõem o Carnaval, encontramos 

personagens da Commedia dell’arte5, pseudônimos de Schumann como Eusebius e 

Florestan e integrantes do Davidsbündler como Chiarina (Clara Wieck) e Estrella 

(Ernestine Von Fricken). Podemos também identificar momentos onde algumas peças 

se interligam umas com as outras mesmo possuindo caráteres independentes, por 

exemplo, o caso de Florestan – Coquette – Réplique. Além disso, temos também 

Sphinxes e Paganini que são duas peças pertencentes à obra que não foram 

numeradas originalmente por Schumann. 

 

“Fantástica poesia, poesia sentimental ... só pode ser apresentada de forma fragmentada; 

forma-fragmento romântico.” Este era, não menos, o caso para Schumann o ofício de 

miniaturas enigmáticas do que era para Schlegel o sistema de construção assistemática ou 

para Hoffmann o contador de contos fraturados. (Daverio, 1993, p.53)6 

                                                           
5
 O baile de máscaras também sofreu influências da Commedia dell’arte nos Séc. XVI a XVII. 

6
 "Fantastic poetry, sentimental poetry ... can only be presented in fragmentary form; romantic 

fragment-form.” This was no less the case for Schumann the crafter of enigmatic miniatures than it was 
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Mais uma vez reforço a importância de situar a obra em questão em seu 

tempo, pois a justificativa para realização deste trabalho é precisamente buscar 

fundamentos teóricos e históricos da obra e do compositor para adicionar uma 

ferramenta de estudo que contribua para o resultado musical final, ou seja, a 

performance pianística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
for Schlegel the unsystematic system-builder or Hoffmann the teller of fractured tales. (Daverio, 1993, 

p.53) 
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Peças 

Préambule 

 

Préambule, que marca o início do desfile das máscaras de Carnaval, é a primeira 

entre duas peças melhores desenvolvidas da obra: Préambule e Marche des 

“Davidsbündler” contre les Philistins. 

É composta por quatro sessões formais e cinco indicações de tempo: 

Introdução, parte “A”, parte “B” e Coda; entrelaçados com Quasi Maestoso, Più moto, 

Animato, Vivo e Presto. 

A primeira indicação Quasi maestoso é tanto uma indicação de andamento 

quanto de caráter; o tempo precisa ser moderado e com caráter imponente, 

afirmativo e também grandioso. O tema da introdução que representa o hino de 

chamada para o Carnaval foi retirado da introdução das variações de Schubert 

(Sehnsuchtwalzer) feitas por Schumann um ano antes. “É o anúncio do baile de 

máscaras” (Chailley, 1971, p.13).7 Schumann tinha bastante admiração por Schubert o 

qual o influenciou significativamente, pois apenas no Carnaval op.9 existem duas 

evidentes referências a Schubert, uma em Préambule e a outra em Valse Noble a qual 

citarei mais adiante. 

Na segunda marcação de andamento (Più moto) inicia-se a parte “A” do plano 

de fundo musical, como se os personagens estivessem à espera para entrar em cena e 

no mesmo lugar estivesse tocando uma valsa agradável, porém um pouco distorcida. A 

primeira parte desta valsa possui uma sonoridade tranquila, sem estranheza aparente. 

Então a parte “B” inicia no compasso 71 junto com a terceira marcação de 

andamento Animato que aparece seguido pelo contraste de dinâmica mezzoforte para 

pianissimo, o qual ajuda-nos a perceber a transição para a segunda parte da valsa. 

Schumann também utiliza, com algumas alterações, esta parte “B” nas últimas peças: 

Pause e Marche des “Davidsbündler” contre les Philistins, tendo a intenção de fazer a 

conexão formal da obra resgatando o material inicial no fim do Carnaval. Nesse trecho 

existem duas indicações de andamento: Animato que, como dito antes, está logo no 

                                                           
7
 “C’est l’annonce du bal masqué” (Chailley, 1971, p.13). 
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início da seção “B”; e Vivo, no compasso 87, onde a valsa começará a se modificar 

ritmicamente criando uma sensação de tensão até o fim de Préambule.  

O motivo básico do Carnaval aparece apenas nesta seção na forma de Sphinx 2 

(As.C.H), pois, como já foi dito na contextualização, a primeira peça tem a função de 

afirmar a tonalidade da obra. Veja na figura abaixo as notas da Sphinx 2: 

 

 

Fig. 5 – Compasso 92 ao 94 de Préambule. 

 

Assim, ainda antes do fim existe a Coda que vem antecedida pela indicação de 

ritenuto. Encontramos as marcações de Presto, rinforzando, stringendo, a repetição do 

baixo em ritmo binário e um compasso 4/4 (Fig. 6) inserido sem qualquer indicação 

pontual para o intérprete.  

 

 

Fig. 6 – Alteração rítmica onde Schumann insere quatro semínimas num compasso ternário. 

 

Schumann já era afetado consideravelmente por sua loucura e esquizofrenia, 

mas por outro lado possuía uma personalidade genuinamente romântica e 

improvisadora que era contra a qualquer forma tradicional de composição. Então por 

vezes inseria trechos difíceis de se compreender. 

Ele mesmo disse a Hirschbach "Você vai notar em minhas sonatas muitas novas 

formas. Eu não as procurei, elas impuseram sobre mim quando eu estava compondo" 

e depois ao amigo Simonin: "Jean Paul ensinou-me mais contraponto do que um 
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professor de música" (Chantavoine & Gaudefroy-Demombynes, 1955, p.272).8 Por isso 

Schumann usava outros artifícios de composição para expressar sua desconsideração 

racional diante a música.  Para ele era tudo muito óbvio a nível emocional quando era 

preciso apenas amor para compreender as combinações sonoras. “Não há produção 

musical que detém da mesma maneira este privilégio que Schumann tem de nos fazer 

esquecer o constrangimento de sua forma, a medida que são capturadas pelo impulso 

do seu gênio e pela qualidade do seu sentimento” (Chantavoine & Gaudefroy-

Demombynes, 1955, p.271).9 

 

 

Pierrot 

 

Pierrot, a primeira máscara do Carnaval é um dos principais personagens da 

Commedia dell’arte. Vive cabisbaixo, desanimado, triste por uma paixão desiludida, 

por isso se esconde dentro dos seus sonhos onde busca inspiração para viver. 

Particularmente é um dos personagens mais difíceis de se interpretar ao piano 

dentre os demais, pois possui uma característica monótona praticamente durante toda 

a peça. Uma forma de reforçar essa característica é intensificar as diferenças de 

nuances entre forte – piano, crescendo – decrescendo e cuidar para que o andamento 

não seja rápido, mas sim Moderato a fim de expressar seu desânimo. 

A dissonância usada aqui por Schumann como o trítono entre Mib e Lá é 

responsável também pelo caráter de Pierrot. Portanto realçar essa dissonância nos 

ajuda a ter coerência interpretativa. Confira as partes assinaladas em vermelho: 

 

                                                           
8
 “Jean-Paul lui a appris plus de contrepoint qu’aucun maître de musique” (Chantavoine & Gaudefroy-

Demombynes, 1955, p.272). 

9
 “Nulle production musicale ne détient au même titre que Schumann le privilège de nous faire oublier 

les gaucheries de sa forme, tant nous sommes captés par l’impusion de son génie et par la qualité de 

son sentiment" (Chantavoine & Gaudefroy-Demombynes, 1955, p.271). 
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Fig.7 – Início da peça Pierrot. 

 

A primeira frase recorrente aparece sobre a Sphinx 3 (A.S.C.H) que começa pela 

mão esquerda no primeiro compasso Lá, Mib, Dó, Si (Dób) e depois é transferida para a 

mão direita mais a frente sobre as mesmas notas em oitavas. Essa seção possui um 

caráter sonhador, inquieto, triste, de alguém que está recolhido em seu mundo 

interior submerso em melancolia. Ao longo dessa frase e em toda a peça ocorre 

sempre uma interrupção pelas notas Mib, Dó e Sib em movimento descendente. Esse 

motivo está sinalizado em amarelo na figura 7. Representa alguém ou algo que tenta 

ajudá-lo a voltar à realidade, mas ao mesmo tempo está constantemente a lhe 

incomodar. 

No início da parte “B”, existe a esperança de que algo mude em sua vida 

monótona quando o acorde de Láb maior aparece, mas isso logo acaba quando a frase 

se resolve no acorde de Sol menor. Na volta da parte “A” a insistência continua a fim 

de convencer o personagem que a realidade é o melhor caminho. Chegando ao 

compasso 41 no acorde de Mib maior, surge a última grande oportunidade para que 

Pierrot deixe o seu sonho de lado, mas não é isso o que acontece nos quatro 

compassos finais. “Então, de repente, um fim piano em appoggiatura de coral mostra 

que ainda é o sonho que terá a última palavra” (Chailley, 1971, p.14).10 

Schumann prepara a entrada de Arlequim utilizando o mesmo ambiente sonoro 

do final de Pierrot. Mas é apenas para o primeiro compasso de Arlequim, pois o 

personagem seguinte possui um caráter oposto do qual acabamos de ver. 

 

 

                                                           
10

 “Puis, brusquement, une fin piano en appoggiature de choral montre que c'est quand même le rêve 

qui aura le dernier mot” (Chailley, 1971, p.14). 
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Arlequim 

 

Para contrastar com o cenário anterior, aparece outro personagem principal da 

Commedia dell’arte, porém com características opostas ao sonhador Pierrot. Como 

disse Chailley, Arlequim é a “Simetria e antítese de Pierrot. Tão disperto e inteligente 

como o outro era sonhador e indolente” (Chailley, 1971, p.14).11 O próprio caráter Vivo 

da peça sugere sua felicidade. 

É um personagem extrovertido, inteligente, brincalhão, sempre aparece nas 

cenas alegres e bem humoradas, ou seja, é o palhaço do baile, apesar de algumas 

vezes se deixas tomar pelo lado sentimental como a paixão por Colombina, onde 

acontece numa curta seção de quatro compassos inserida por Schumann na transição 

da parte “B” para a volta da parte “A”. É um caráter atípico do personagem, como se 

houvesse uma recaída por algo que não correu bem em uma de suas brincadeiras. Veja 

na figura a seguir: 

 

 

Fig. 8 – Compassos 25 ao 28 de Arlequim. 

 

Mas o desânimo logo acaba e Arlequim volta a fazer o que sempre soube: 

alegrar a todos os que estão à sua volta.  

Schumann insere saltos no registro agudo do piano para representar o caráter 

expansivo do personagem. Assim, cria-se o efeito de uma pessoa saltitante, 

descompromissado, de bem com a vida. Repare nos saltos da mão direita: 

 

                                                           
11 “Symétrie et antithèse de Pierrot. Aussi vif et malin que l’autre était rêveur et indolente” (Chailley, 

1971, p.14). 
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Fig. 9 – Início da peça Arlequim. 

 

Os contrates entre piano e sforzando durante toda a peça também reforça a 

personalidade do personagem aqui descrito. Esse efeito transmite uma característica 

de malandrice pertencente em Arlequim. Outro aspecto que dá força ao seu caráter é 

a alternância entre legato e staccato estritamente a cada dois compassos (Fig. 9) com 

exceção dos compassos 25 a 28. 

Schumann criou uma representação musical muito fiel às características dos 

personagens da Commedia dell’arte, tanto para o caráter “alegre” quanto para o 

caráter “triste”. Como Cortot (1986) disse: “Pierrot incerto e sonhador. Arlequim 

atrevido - são interpretados musicalmente por Schumann de uma forma bastante 

característica para fornecer ao espírito um pouco de imaginação” (p.7).12 

E de fato, os personagens Pierrot e Arlequim estão diretamente relacionados 

aos seus pseudônimos “Eusebius” e “Florestan” que veremos daqui a pouco. As 

características desses personagens estão diretamente relacionadas porque possuem 

personalidades muito parecidas. “E o mini ciclo que percebi sobre o Carnaval, Pierrot e 

Arlequim precedidos de Eusebius e Florestan” (Stricker, 1984, p.126).13 

 

 

 

 

 

                                                           
12 “Pierrot incertain et rêveur, Arlequin impertinent – se voient interprétés musicalement par Schumann 

d’une manière assez caractéristique pour dispenser tout esprit un peu imaginatif” (Cortot, 1986, p.7). 

13
 “Et dans le minicycle que j'avais remarqué à propos du Carnaval, Pierrot et Arlequin précédaient 

Eusebius et Florestan” (Stricker, 1984, p.126). 
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Valse Noble 

 

Esta é a valsa que traz à tona lembranças de Schubert, pois possui o mesmo 

nome do seu opus 77 (Valses Nobles). Mais tarde, Ravel também aproveitou o nome 

para intitular uma de suas composições de “Valses nobles et Sentimentales”, uma suíte 

de valsas que foi publicada em 1911 a versão para piano e em 1912 a versão para 

orquestra. Valse Noble, como o próprio nome da peça diz, possui um caráter nobre e 

também Um poco majestoso conforme a indicação feita por Schumann. 

A peça situa-se exatamente entre Pierrot - Arlequim e Eusebius - Florestan. 

Assim, ela representa o ponto de conexão entre as dualidades personificadas por 

Schumann de alegria e tristeza ou extroversão e introversão. Portanto, é preciso tocar 

o início de Valse Noble com a mesma energia positiva de Arlequim e, nos dois 

compassos finais, tocar com a tranquilidade de Eusebius para que esta conexão seja 

eficientemente realizada. 

A Sphinx 3 aparece logo no início da peça, porém com as notas finais invertidas 

sendo “Lá, Mib, Si, Dó” ao invés de “Lá, Mib, Dó, Si” da mesma forma que ocorre em 

Eusebius, o qual veremos a seguir. 

A parte “A” é construída sobre uma espécie de melodia cromática por causa da 

apogiatura entre as notas Si e Dó da Sphinx 3. Outra característica dessa melodia é que 

ela aparece sempre inacabada, a não ser nos quatro últimos compassos da peça. E na 

parte central acontece algo parecido onde Schumann resolve as dissonâncias da 

melodia sempre no último tempo dos compassos. Portanto estas características geram 

a sensação de irresolução melódica como se o final da valsa fosse sempre adiado. Veja 

no exemplo das figuras 10 e 11: 

 

 

Fig. 10 – Início de Valse Noble; melodia inacabada. 

 



25 
  

 

Fig. 11 – Compassos 9 ao 12; resoluções no terceiro tempo. 

 

Por fim, é muito importante seguir cuidadosamente a indicação de diminuendo 

nos quatro últimos compassos da peça para que a sonoridade seja coerente com o 

caráter tranquilo do personagem a seguir.  

 

 

Eusebius 

 

Para percebermos a simplicidade que Schumann usou para representar seu 

lado introvertido em Eusebius, analisarei a peça.  

Heterônimo de Schumann, Eusebius possui qualidades singulares por causa de 

sua sonoridade íntima e sua construção formal. É a única peça do Carnaval construída 

sobre duas frases que se repetem na seguinte forma: “AA – BA – BA – BA”, mas que se 

torna “A-B-A’” num ponto de vista mais abrangente, ou seja, do compasso 1 ao 16 

temos “A”, do compasso 17 ao 24 temos “B” construído com as mesmas frases de “A”, 

porém com mais notas que formam acordes em ambas as mãos; e do compasso 25 até 

o final temos “A’” que é a repetição literal da segunda metade de “A”. 

Antes de continuar, notamos que o motivo básico A.S.C.H (Sphinx 3) é 

encontrado disfarçadamente logo no primeiro compasso, porém com as duas últimas 

notas invertidas da mesma maneira que foi feito em Valse Noble. 

 

 

Fig. 12 – Primeiro compasso de Eusebius; Sphinx 3 alterada. 
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Portanto, “Para que Eusebius adquira sua mais completa realização, é 

necessário obedecer estritamente às indicações de Schumann e tocar o início e o fim 

sem nenhum pedal” (Rosen, 1995, p.13).14 

A indicação de andamento Adagio no início da peça já nos fornece uma dica 

sobre o ambiente musical que irá decorrer. Uma singularidade aqui é a marcação 

“senza Pedale” feita por Schumann para obter uma sonoridade seca e limpa a fim de 

representar fielmente as características de seu personagem. A parte “B” é única seção 

com pedal que também vem seguida pela marcação “Più lento” e “molto 

teneramente”, pois é a parte onde a sonoridade é expandida permitindo Eusebius 

expressar sua paixão e algum outro sentimento forte que não faz parte do seu ser. 

Neste autorretrato introspectivo é transmitido uma sensação de calma e 

tranquilidade por causa do efeito sonoro das frases simplórias formadas por poucas 

notas e pela ausência de pedal na maior parte da peça.  

Essas sensações são obtidas com sucesso pelo fato da mão esquerda sempre 

estar suspensa, ou melhor, sem a tônica no baixo na maior parte das vezes. Inclusive 

no início e nos fins da primeira frase, com exceção do compasso 24, a nota grave Mib 

está sempre ausente.  

Especialmente no último compasso da peça Schumann opta por omitir a tônica 

do acorde e terminar a música com o Sib no baixo fugindo da regra padrão: 

 

 

Fig. 13 – Último compasso de Eusebius. 

 

Ao escutarmos tal efeito, temos uma sensação de leveza bastante coerente 

com o caráter do personagem. Se prestarmos atenção, ouviremos que as 

características de Eusebius são muito parecidas com as do personagem Pierrot quando 

                                                           
14

 “For the full effect of “Eusebius,” it is necessary to obey Schumann’s directions strictly and to play the 

beginning and end absolutely without pedal” (Rosen, 1995, p.13). 
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imaginamos o cenário pertencente a estas “máscaras”, pois os sentimentos de tristeza, 

solidão e distração de Pierrot estão diretamente ligados com os de timidez e 

introspecção existentes em Eusebius. Chantavoine & Gaudefroy-Demombynes, (1955) 

dizem que estes sentimentos já eram características de infância do compositor:  

 

Ele já era em sua infância: “Um sonhador”, disse seu colega de escola Flechsig, “possuído 

pela ideia fixa de tornar-se alguma coisa extraordinária no mundo”. “Ele não era aberto o 

suficiente”, disse outro colega, Röller, “não poderíamos conhecer o seu ser interior”. Este 

ser interior, o seu diário revela, com a sua escrita inicial nervosa, impulsiva. (p.254)15 

 

Porém, há claramente uma diferença sonora entre Pierrot e Eusebius 

relacionada com a representação musical e a personalidade do personagem. Isso 

ocorre porque o compositor conhece muito melhor si próprio do que qualquer outra 

pessoa ou personagem e sabe se descrever profundamente. Por isso é que o resultado 

sonoro de Eusebius é muito mais realista e fiel para representar esta metade da 

personalidade de Schumann. 

 

 

Florestan 

 

Quebrando o silêncio e a calma de Eusebius, entra Florestan; outra parte da 

personalidade de Schumann e também outro pseudônimo. 

Personagem de gênero extrovertido, volúvel, por vezes violento, possui 

características opostas às de Eusebius.  

O caráter da peça que começa logo pela marcação de andamento Passionato, 

situa-se dentro de um cenário furioso, onde Florestan está completamente irritado à 

espera que alguma alma feminina o acalme. A representação desse sentimento é feita 

sobre a tonalidade de Sol menor mas com ênfase no acorde de Fá# diminuto com 

                                                           
15 Il l’était déjà dans son enfance: «Un rêveur», dit son camarade de collège Flechsig, «possédé par 

l’idée fixe de devenir quelque chose d’extraordinaire dans le monde»: «Il n’était pas assez ouvert», dit 

un autre condisciple, Röller, «on ne pouvait connaître son être intérieur». Cet être intérieur, son Journal 

Intime le révèle, avec son écriture hâtive nerveuse, impulsive. (Chantavoine & Gaudefroy-Demombynes, 

1955, p.254) 
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sétima diminuta que é constante em toda a peça em ambas as mãos e que, por vezes, 

alterna com Sib maior. O acorde recorrente é composto inclusive por três notas da 

Sphinx 3 (Lá, Mib e Dó) mais o Fá# e o Ré no baixo. 

O curioso aqui é que logo no início da peça, em apenas dois compassos (9 e 10), 

aparece um fragmento memorativo interceptando a violenta valsa, porém é difícil 

compreendê-lo claramente logo na primeira vez em que ouvimos. Sabemos que algo 

ali está diferente, mas não conseguimos definir realmente o que é. A valsa continua 

com seu ar inquietante por mais algum tempo até quando é novamente interrompida 

pela mesma partícula que se estende por um pouco mais de tempo, tranquilamente 

em Adagio e ainda indicando “(Papillon?)”. Dessa vez o aparecimento inesperado 

desta citação pessoal de Schumann se torna perceptível aos ouvidos. É claramente 

uma recordação do início de Papillons op.2, uma de suas primeiras composições que 

vem à tona para amenizar o desespero de Florestan. 

 

Considere, por exemplo, a citação Papillons em "Florestan", a sexta peça do Carnaval. O 

tempo muda de passionato para adagio, o caráter de exortação frenética para valsa genial, 

a tonalidade de Sol menor para Sib maior. Os eventos musicais são assim calibrados para 

permitir que a citação seja percebida como tal. Mesmo o ouvinte que não têm acesso a 

uma partitura – onde Schumann "marca" a segunda aparição da citação "(Papillon?)" – ou 

sem consciência da referência específica, provavelmente não falhará em chegar ao ponto. 

(Daverio, 1993, p.59)16 

 

Schumann mantém sua personalidade afirmada em Florestan até o fim da peça 

que termina no recorrente acorde diminuto com sétima diminuta. Tomado pelo 

sentimento de fúria, o consolo e a resolução são cada vez mais almejados. Nos 

compassos finais ocorre uma intensificação no sentimento de Florestan gerada por 

accelerando, pela mudança da métrica de três tempos para dois tempos, rinforzando, 

                                                           
16

 Consider, for example, the Papillons quotation in “Florestan,” the sixth Carnaval piece. The tempo 

shifts from passionato to adagio, the character from that of frenzied exhortation to genial waltz, the 

tonality from G minor to Bb major. The musical events are thus calibrated to allow the quotation to be 

perceived as such. Even the listener without acess to a score – where Schumann “signs” the second 

appearance of the quote “(Papillon?)” – or unaware of the specific reference, will probably not fail to 

get the point. (Daverio, 1993, p.59) 



29 
  

sforzando, pelo uso demasiado de pedal e pela melodia em staccato, ou seja, 

musicalmente a peça não termina. “Adequadamente, o final real de “Florestan” só 

chega com o início de um fragmento separado. De fato, os três primeiros compassos 

de “Coquette” soam como um final" (Reiman, 1999, p.153).17 Veja nas figuras abaixo: 

 

 

Fig. 14 – Últimos quatro compassos de Florestan. 

 

 

Fig. 15 – Início de Coquette. 

 

Assim, a sensação de conclusão só aparece no início de Coquette que vem a 

seguir, sendo tanto um conforto para o sentimento de Florestan quanto uma 

característica de Coquette que logo veremos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 “Appropriately. "Florestan" 's only real ending cornes with the opening of a separate fragment. 

Indeed, the first three measures of "Coquette" sound like na ending” (Reiman, 1999, p.153). 
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Coquette 

 

Começando por esses três compassos ambíguos, Schumann expressa em 

Coquette o lado elegante e delicado de alguma personagem feminina que 

provavelmente lhe agradava muito. A palavra coquete significa uma pessoa que tem 

muitos cuidados com a aparência a fim de agradar ou seduzir. 

A pessoa coquete a que o compositor se refere, a meu ver, é a graciosa 

Ernestine Von Fricken, por que se analisarmos, o ano do início da composição desta 

obra foi o ano em que Schumann se apaixonou e ficou noivo de Ernestine. O Carnaval 

foi composto nessa mesma época e, ainda por cima, construído sobre um jogo de 

letras que relacionava o nome da cidade natal de Ernestine com as letras 

musicalmente utilizáveis do nome “Schumann”, por isso é claramente perceptível que 

a pessoa que ele melhor conhecia nesta época era Ernestine a qual ele estava 

sentimentalmente ligado. Portanto, faz sentido ele ter inserido a personagem que 

remete à Ernestine von Fricken com a intenção de confortar ou mesmo seduzir o 

apaixonado Florestan como se fosse um retrato sonoro da vida real. 

Coquette poderia ser também uma alusão ao início do relacionamento entre 

Schumann e Ernestine Von Fricken, mas a representação desse sentimento é feita mais 

a frente em Estrella. Sendo assim, esta é a peça que melhor representa a pessoa a qual 

Schumann estava encantado. 

Musicalmente falando, o início de Coquette é o consolo de Florestan, que só 

termina na fermata do terceiro compasso desta peça em Sib maior. É a partir daqui 

que acontece a união entre os dois personagens. 

Para obtermos uma execução coerente com a que Schumann propôs para 

Coquette, precisamos seguir as marcações de piano em contraste com os fortissimos 

da peça. Frequentemente, a cada dois compassos, surge um motivo em oitava de duas 

notas em fortissimo que contrasta com a harmonia sedutora de Coquette. Esses 

motivos fazem referência a algo que não pertence à personagem, em outras palavras, 

alguma coisa ou pessoa (Florestan?) que a incomoda de vez em quando: 
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Fig. 16 – Compassos 11 ao 15 de Coquette. 

 

Em um segundo ponto de vista em relação ao início ambíguo da peça, a 

execução de Coquette poderia ser interminável, pois nunca chagaria ao fim se 

considerássemos a possibilidade de sobreposição dos três compassos finais com os 

três compassos iniciais. 

Como na maioria dos personagens e das representações do Carnaval, 

Schumann utiliza vários sinais de repetição dentro das peças gerando em muitos casos 

um efeito cíclico. Mas a sua intenção em relação a esses sinais era outra: 

 

O acréscimo de sinais de repetição a muitas frases e passagens de suas obras de juventude 

é, acima de tudo, um testemunho da sua obsessão em sublinhar qualquer detalhe que 

pudesse não parecer óbvio, similar à sua insistência em duplicar todas as vozes importantes 

ao orquestrar suas sinfonias, como se não pudesse confiar na compreensão do ouvinte. 

(Rosen, 1995, p.705)18 

 

A Sphinx 3 (A.S.C.H) é facilmente encontrada em Coquette logo no quarto 

compasso na mão direita. Assim, Schumann utiliza o mesmo motivo rítmico feito sobre 

as notas Lá, Mib, Dó, Si (semicolcheia seguida por colcheia pontuada) para construir 

basicamente toda a peça. 

 

 

 

                                                           
18

 The addition of repeat signs to many phrases and passages of his youthful works is a witness to his 

obsession for underlining any detail that might not be obvious, similar to his insistence on doubling all 

important lines in orchestrating his symphonies, as if the listener could not be trusted to understand. 

(Rosen, 1995, p.705) 
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Réplique 

  

Segunda peça que foge da estrutura básica “A-B-A”, como o próprio nome diz, 

Réplique ou Réplica, em português, é a repetição do que já foi dito. No meio musical 

podemos considerar algo que se repete. 

De fato, é um prolongamento de Coquette havendo muita coisa em comum 

entre elas, tanto é que Schumann coloca a indicação de “L’istesso tempo” como 

andamento da peça, ou seja, o tempo da peça anterior é mantido junto com o tema 

inicial dos três primeiros compassos de Coquette. Já o caráter de Réplique é 

progressivamente alterado. 

Podemos interpretar Réplique como a parte insatisfeita de Coquette, pois 

apresenta um caráter de tristeza marcado por piano e pianissimo junto com o acorde 

de Ré menor, Dó menor e Sol menor que aparecem em formas de variação sobre o 

elegante tema principal de Coquette. 

Há um aspecto importante a se notar aqui. O motivo básico de quatro notas 

que envolvem todo o Carnaval (A.S.C.H) não aparece claramente nesta peça. A citação 

mais próxima que Schumann nos oferece é da Sphinx 2, porém transposto um tom 

abaixo. Ao invés de Láb, Dó, Mi ele utiliza Fá#, Sib, Lá: 

 

 

Fig. 17 – Três primeiros compassos de Réplique. 

 

Apesar disso, considero inexistente o motivo básico em Réplique da mesma 

forma que considerei em Chopin logo a frente.  
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“«O mesmo andamento» indica Schumann. Mas não o mesmo caráter. Temos 

aqui a réplica melancolicamente desencantada do ser enamorado, decepcionado pela 

forma como a sua confissão foi recebida” (Cortot, 1986, p.16).19  

O papel dessa peça pode ser um pouco confuso se a consideramos 

isoladamente. Quando olhamos para o desenrolar da obra desde Florestan, 

percebemos uma progressão harmônica seguida pelo caráter das peças, pois Florestan 

possui uma harmonia intensa sobre o acorde de Fá# diminuto com sétima diminuta. Já 

em Coquette, aparece uma resolução harmônica provisória em Sib, porém a conclusão 

real acontece apenas no final de Réplique no momento em que seguimos para a 

segunda casa do ritornelo e o acorde de Sol menor surge inesperadamente para 

concluir o pequeno ciclo. 

 

Fig.18 – Últimos compassos de Réplique. 

 

Assim, é igualmente enganoso falar de uma peça ou três. Considerando a incompletude de 

cada peça do agrupamento, o movimento de longo alcance em direção e abruptamente 

distante de Sib, e a falta total de acabamento melódico, estamos mais justificados no 

pensamento de uma entidade fragmentada como um todo e em suas partes. (Daverio, 

1993, p.52)20 

 

                                                           
19 “Même mouvement” indique Schumann. Mais non même caractère. C’est ici la réplique 

mélancoliquement désabusée de l’amoureux déçu par la frivolité avec laquelle on vient d’accueillir son 

aveu” (Cortot, 1986, p.16). 

20 Thus, it is equally misleading to speak of either one piece or three. Considering the incompleteness of 

each item in the grouping, the long-range motion toward and abruptly away from Bb, and the lack of 

overall melodic rounding, we are more justified in thinking of an entity fragmented as a whole and in its 

parts. (Daverio, 1993, p.52) 
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Sphinxes 

 

No Carnaval, Sphinxes (Esfinges em português) não significa a figura famosa 

que conhecemos, a qual possui corpo de leão e cabeça de humano igual à escultura 

monumental próxima às pirâmides do Egito, mas no sentido figurado é algo 

misterioso, enigmático, que não pode ser compreendido. 

Composta por três fragmentos isolados sem qualquer indicação de tempo ou 

dinâmica, Sphinxes é formada por três e quatro notas escolhidas cuidadosamente por 

Schumann. 

O conjunto dessas letras significa o nome da cidade (Asch) em que nasceu 

Ernestine Von Fricken e é também uma brincadeira com as únicas letras do nome de 

Schumann com que é possível representá-las musicalmente (S.C.H.A). 

Esclarecendo o que já foi dito no início, a primeira Sphinx (S.C.H.A) representa 

as notas Mib, Dó, Si e Lá. Já as notas Láb, Dó e Si formam a segunda Sphinx (As.C.H) e a 

terceira Sphinx (A.S.C.H) representa as mesmas notas Lá, Mib, Dó e Si da primeira, 

porém em outra ordem: 

 

 

Fig. 19 – Sphinxes. 

 

É importante colocar uma observação sobre o que vimos acima: a utilização da 

letra “H” para a nota Si e da letra “S” para Mib ocorre apenas nos países germânicos. 

Nesses países quando há alterações para as notas são acrescentadas as terminações 

“is” para sustenidos e “es” para bemóis, mas como as notas Lá e Mi são vogais 

(respectivamente A e E) a repetição de “es” é desnecessária. Por exemplo: ao invés de 

“Aes” e “Ees” utiliza-se “As” e “Es” (neste caso Schumann considera “S” sendo “Es” por 

causa da pronúncia alemã) para Láb e Mib. 

Sabendo disso, Sphinxes possui três funções a meu ver: apresentar para o 

público atento o “código secreto” sobre o qual a obra Carnaval foi pensada e 
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composta; apontar o final de uma grande seção a qual está separada da segunda parte 

pelas transições harmônicas e motívicas de A.S.C.H para As.C.H; e por último possui a 

função de preparar a entrada da peça Papillons. 

Podemos dizer que é a peça mais estranha entre todas as que compõem o 

Carnaval op.9 de Schumann. Na realidade, como o seu próprio nome sugere, é uma 

peça enigmática que levanta dúvida até os dias de hoje quanto à sua execução. Afinal, 

é para ser tocada ou não?  

Charles Rosen, conceituado pianista e musicólogo estadunidense diz que: as 

“Sphinxes”, as quais se parecem com partículas secretas do canto medieval, possuíam 

a intenção de não ser tocadas” (Rosen, 1995, p.221).21 Mas outros intérpretes também 

conceituados que viveram próximo à época de Schumann como Alfred Cortot, Vladimir 

Horowitz e Serguei Rachmaninov optaram por tocar Sphinxes.  

Cada pianista apresenta uma interpretação pessoal diferente sobre essa 

misteriosa peça. Geralmente é tocada pelas correspondentes notas breves em três 

oitavas no registro grave do piano. Veja o exemplo de Alfred Cortot abaixo: 

 

 

Fig. 20 – Interpretação de Sphinxes sugerida por Alfred Cortot. 

 

Há uma interpretação do pianista romeno Hebert Schuch executando-as de 

maneira criativa e coerente com o significado da peça utilizando efeitos sonoros pelo 

manuseio das cordas do piano. Parece que Schumann deixou a execução de tal enigma 

a critério do intérprete, mesmo porque a edição Urtext Henle Verlag não apresenta 

nenhuma indicação em relação ao que deve ser feito com Sphinxes.  

O Carnaval op.9 é composto exclusivamente por variações sobre esta peça 

aonde nós encontramos todas as letras do motivo representadas por quatro (às vezes 

                                                           
21 “Sphinxes”, which look like cryptic bits of medieval chant and were not intended to be played” 

(Rosen, 1995, p.221). 
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três) notas criadas por Schumann. Na maioria das peças o motivo é facilmente 

identificado. Inclusive o próprio Schumann escreveu algo curioso sobre a obra em uma 

de suas cartas do Neue Zeitschrift für Musik na crítica do concerto de Franz Liszt em 

Dresden: “O nome de uma cidade em que uma amiga minha viveu continha todas as 

letras da escala que correspondiam às letras pertencencentes ao meu nome. Isto levou 

a um daqueles pequenos jogos que tinham sido feitos na época de Bach” (Pleasants, 

1988, p.161).22  

Outro caso a ser questionado é: qual a razão de Schumann ter escolhido a 

ordem de S.C.H.A em primeiro, As.C.H em segundo e A.S.C.H em terceiro? Neste caso 

diria que foi a melhor maneira que Schumann encontrou para que o movimento 

melódico coincidisse com as dissonâncias desejadas, ao mesmo tempo que preparasse 

melodicamente a entrada de Papillons. 

Afinal, se Sphinxes fosse realmente para não ser executada, Schumann 

provavelmente teria dado alguma informação na partitura da mesma forma que ele 

indicou na peça Florestan o trecho “(Papillon?)” o qual fazia referência a uma obra 

externa. Mesmo se fosse uma mera instrução das notas usadas para compor o 

Carnaval, Sphinxes teria vindo no início da obra e não no meio. John Daverio justifica a 

aparição de Sphinxes pelo uso de fragmentos sem antes terem sido citados:  

 

Há outros casos onde Schumann aponta uma frase musical, marcando-a assim como uma 

citação, quando de fato, nenhuma fonte anteriormente está realmente sendo citada: o 

“Innere Stimme” em Humoreske, o “Stimme aus der Ferne” na oitava e última de 

Novelletten, mesmo o “Sphinxes” no Carnaval, são todos casos em questão. (Daverio, 1993, 

p.61)23 

 

                                                           
22 “The name of a little town where a musical friend of mine lived contained all those letters of the scale 

which happen to correspond to letters of my own name. This led to one of those little games that have 

been played everysince Bach’s time” (Pleasants, 1988, p.161). 

23 There are other instances where Schumann signs a musical phrase, thereby marking it as quotation, 

when in fact, no earlier source is actually being quoted: the “Innere Stimme” in the Humoreske, the 

“Stimme aus der Ferne” in the eighth and last of the Novelletten, even the “Sphinxes” in Carnaval, are all 

cases in point. (Daverio, 1993, p.61) 
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Ainda há um segundo significado para a palavra esfinge, que nos permite 

estabelecer uma interessante associação para com esta peça do Carnaval e com a que 

se lhe vai seguir: a esfinge (ou sphinx, em várias línguas, inclusive inglês e francês) é 

um membro da família mariposa, voa rápida e habilmente pairando na frente das 

flores e sugando o néctar de maneira muito semelhante a dos beija-flores. Por essa 

razão são chamadas também de mariposas beija-flores. Dado que muitos títulos das 

partes que constituem o Carnaval op. 9 estão em francês, é muito provável que 

Schumann tivesse chegado a esta descoberta e a tenha inserido no seu programa 

extramusical. 

Tanto é que, como citado anteriormente, a peça funciona muito bem como 

uma preparação para Papillons (borboletas, em francês) tanto melodicamente quanto 

no plano do significado figurativo, pressupondo este uma relação entre mariposas e 

borboletas. Chailley (1971) reforça esta tese quando diz que: “Sphinxes é colocado 

aqui como uma espécie de prelúdio para Papillons” (Chailley, 1971, p.17). 24 

Por essas razões, Sphinxes deve ser interpretada de forma a que o resultado 

sonoro seja o mais próximo possível do caráter que Schumann sugeriu. Como o 

compositor permite ser flexível na interpretação de alguns trechos específicos, optei 

por executar as notas de Sphinxes em três oitavas no registro grave do piano conforme 

a interpretação sugerida por Alfred Cortot na figura 20 a fim de obter um efeito sonoro 

misterioso e enigmático conforme o significado primário do nome da peça.  

 

 

Papillons 

 

O ataque para Papillons deve ser contrastante com o final da peça anterior, 

como se realizasse a resolução sonora de Sphinxes. “Embora certos traços possam 

agradar a certas pessoas, seus humores musicais mudam muito rapidamente para ser 

                                                           
24

 “Sphinxes est ici placé comme une sorte de prélude à Papillons” (Chailley, 1971, p.17). 
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facilmente seguido por um grande púbico, que não se importa em ser despertado de 

novo e a cada momento” (Ritter, 1877, p.154).25 

Há também uma ligeira semelhança entre a parte central de Papillons do 

Carnaval op.9 com a segunda peça do ciclo Papillons op.2 de Schumann (figuras 21 e 

22). Nessa seção Schumann desenvolve o tema da peça reafirmando a Sphinx 3 

(A.S.C.H.) na mão direita.  

 

 

Fig.21 – Compassos 25 e 26 da peça Papillons do Carnaval op.9. 

 

 

Fig. 22 – Quatro compassos finais da peça nº2 de Papillons op.2. 

 

Mesmo assim, penso que o nome da peça depende mais da associação aos 

delicados insetos voadores (borboletas) do que com a alusão explícita ao seu primeiro 

ciclo para piano nomeado justamente de Papillons op.2. Isto porque a forma de escrita 

e o resultado sonoro da peça remetem a características de agilidade, habilidade 

controlada no meio de um ambiente conturbado típico de borboletas. Portanto 

podemos dizer que a semelhança entre as duas peças ocorre mais por causa de um 

estilo de composição do que realmente pela ligação proposital entre elas. 

Sem indicações de dinâmicas para a mão direita no início, diria que Papillons 

começa em mezzoforte, pois há uma indicação “quase Corni” e um sinal de sforzando 

para a mão esquerda. Então para contrastar com a sonoridade de borboletas voando 

                                                           
25

 “Though certain traits in it may please certain persons, its musical moods change too rapidly to be 

easily followed by a general public, that does not care to be roused anew every moment” (Ritter, 1877, 

p.154). 
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na mão direita, é importante que o primeiro acorde no primeiro tempo da mão 

esquerda se sobressaia enquanto a outra mão faz o voo tranquilamente em 

mezzoforte e “Prestissimo”.  

A aparição do motivo A.S.C.H (Sphinx 3) é comum em diversas partes na peça. 

Aparece uma vez sobre a frase principal da peça na mão direita, outra vez na mão 

esquerda no final da parte “A” e por último na mão direita novamente na metade da 

parte “B”. Por isso é ideal destacá-los para obtermos o efeito sonoro de um cenário 

turbulento. Veja os exemplos abaixo: 

 

                                         

Fig. 23 – Primeiro compasso de Papillons.                      Fig. 24 – Compasso 11 de Papillons. 

 

 

Fig. 25 – Compasso 25 de Papillons. 

 

Portanto é imprescindível buscar a sonoridade conforme as ideias e indicações 

de Schumann para que nós possamos nos sentir entre borboletas habilidosas. 

Se olharmos atentamente, percebemos que Papillons é a última peça da 

primeira grande parte do Carnaval construído sobre a Sphinx 3 (A.S.C.H), pois a partir 

de Lettres dansantes as peças seguem outro caminho harmônico sobre a Sphinx 2 

(As.C.H). Podemos ter um melhor esclarecimento sobre a progressão harmônica da 

obra ao olharmos para a figura 2 da página 13.  
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A indicação ad libitum26 no final da peça refere-se apenas para a última 

repetição marcada pelo compositor e não para o sinal D.C. 

 

 

A.S.C.H – S.C.H.A 

(Lettres dansantes) 

 

É um exemplo de peça fragmentária de Schumann, sendo que as notas 

essenciais utilizadas para compor o Carnaval aparecem em forma de brincadeira e 

descontração numa única peça. Schumann se diverte novamente com sons e letras. 

“No episódio nomeado “Lettres dansantes” eles (os motivos) ganharam vida e corpo” 

(Boucourechliev, 1959, p.66).27 

O caráter divertido da peça é logo descoberto pelas indicações “presto”, 

“leggierissimo” e “piano” junto com os sforzando nos terceiros tempos e com as 

“appoggiaturas” recorrentes. 

A aparição das notas que estão apresentadas no título da peça também é 

frequente. Aparecem saltando alternadamente com outras notas que são dissonâncias 

na tonalidade Mib maior, tais como: Mi (bequadro), Lá (bequadro), Si (bequadro), Fá#, 

Dó#, Dób e Fáb. Essa instabilidade sonora contribui também para o caráter divertido 

que o compositor deseja. 

Outro aspecto importante a frisar aqui é a troca dos motivos usados por 

Schumann, pois essa é a primeira peça onde o compositor começa a utilizar a segunda 

Sphinx (As.C.H). Daqui em diante todos os personagens surgirão a partir das notas Láb, 

Dó e Si. Por meio de uma análise podemos notar que o compositor faz novamente 

transposições sobre as Sphinx 1 e 2 que aparecem logo no primeiro compasso da mão 

direita e também nas vozes inferiores da mesma mão, geralmente nos terceiros 

tempos marcados por sforzando. Ou seja, conforme o título da peça nos informa, 

                                                           
26

 É opcional a execução deste sinal de repetição, uma vez que a seção “B” já foi exposta por completo. 

Eu optei em repeti-la pela mesma razão dos outros sinais de repetição que aparecem em toda obra e 

para enfatizar o motivo A.S.C.H na mão esquerda. 

27
 “In the episode subtitled ‘Lettres Dansantes’ they took on life and body” (Boucourechliev, 1959, p.66). 
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“As.C.H” se relaciona explicitamente com “S.C.H.A”, oferecendo suporte para o 

aparecimento das dissonâncias. Veja abaixo: 

 

 

Fig. 26– Quatro compassos iniciais de Lettres dansantes; Láb, Dó, Si (Sphinx 2 – As.C.H) e Mib, Dó, Si, Lá 

(Sphinx 1 – S.C.H.A) transpostos para Sib, Sol, Fá#, Mi. 

  

O ambiente flutuante de Lettres dansantes segue sempre aéreo, sem tocar no 

chão literalmente, pois a tônica do acorde (Mib maior) não aparece no registro baixo 

em nenhum momento da peça. Ainda por cima, Lettres dansantes termina da mesma 

maneira que o personagem Eusebius, ou seja, com a nota mais grave em Sib (quinta) e 

não em Mib (tônica). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 – Últimos cinco compassos de Lettres dansantes. 

 

Schumann frequentemente utilizava essa forma de conclusão incompleta, pois 

é muito eficiente para conseguir efeitos que expressam leveza e suavidade. Como 

Reiman disse: “esta falta de satisfação é crucial para o sucesso da peça” (Reiman, 

1999, p.164).28 

De acordo com o Athenaum fragmente 116 de Friedrich Shlegel, a “Poesia 

romântica é o único tipo poético que é mais do que um tipo, pois em certo sentido, 

                                                           
28

 “This lack of satisfaction is crucial to the success of the piece” (Reiman, 1999, p.164). 
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toda poesia é ou deve ser romântica”; “Só ela é infinita, assim como só ela é livre” 

(Daverio, 1993, p.156).29 

Portanto, nesta passagem final Schumann alcança na música o que ele conhecia 

muito bem na poesia. Conforme disse Daverio (1993), o caráter abstrato da poesia dá 

a sensação de liberdade e infinidade o qual é inserido por Schumann aqui. Em trechos 

deste gênero a sensação de fragmento é intensificada, pois é como se algo 

interrompesse a peça ao meio deixando-a inacabada. “Se Schumann sabia diretamente 

ou não da teoria do fragmento de Schlegel é difícil de confirmar; um forte caso 

provavelmente poderia ser feito pela sua familiaridade com a estética de Novalis, 

Hoffman, e claro, Jean Paul” (Daverio, 1993, p.54).30 

A incompreensibilidade era uma forte característica de Schumann quando se 

diz respeito às miniaturas musicais. Podemos encontrar esta essência em muitas de 

suas obras quando são ouvidas longe da partitura. Foi provavelmente pela eficiência 

do afeto existente no fragmento romântico utilizado nas poesias de seus autores 

preferidos que Schumann começou a incorporá-lo em sua música. 

Rosen (1995) nos propõe uma segunda interpretação para a 

incompreensibilidade na música de Schumann dizendo que ele não costumava seguir o 

modo de composição de seus antepassados: 

 

Durante toda sua curta vida musical, Schumann produziu suas obras mais surpreendentes 

não exatamente desenvolvendo e estendendo os procedimentos e formas do classicismo, 

mas subvertendo-os, às vezes menosprezando suas funções e até mesmo tornando-os 

momentaneamente ininteligíveis. (Rosen, 1995, p.655)31 

 

 

                                                           
29

 “Romantic poetry is the only poetic type that is more than a type, for in a sense all poetry is or should 

be romantic”; “It alone is infinite, just as it alone is free” (Daverio, 1993, p.156). 

30 “Whether or not Schumann directly knew of Schlegel’s theory of the fragment is difficult to ascertain; 

a stronger case could probably be made for his acquaintance with the aesthetics of Novalis, Hoffmann, 

and of course Jean Paul” (Daverio, 1993, p.54). 

31
 Throughout his short musical life, Schumann produced his most striking works not by developing and 

extending Classical procedures and forms but by subverting them, sometimes undermining their 

functions and even making them momentarily unintelligible. (Rosen, 1995, p.655) 
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Chiarina 

 

Chiarina ou Clara, nos “Companheiros de David”, é o retrato de Clara Wieck por 

quem Schumann, na época, sentia alguma atração e admiração. O compositor ainda 

não se havia dado conta que o sentimento tinha se transformado em algo mais forte 

como a própria indicação de andamento sugere (passionato), dado que a sua futura 

esposa tinha apenas quinze anos na época em que a peça foi composta.  

Pode ser vista como uma homenagem sincera à Clara apesar de parecer 

estranho se pensarmos que esta representação sentimental foi feita na época em que 

Schumann estava envolto na paixão por Ernestine von Fricken e também por ter 

utilizado aqui a Sphinx 2 (As.C.H) que são as letras correspondentes ao nome da cidade 

natal de Ernestine. Ou seja, com todos esses fatos, a consideração de Schumann por 

Clara Wieck nesta época parecia ser mínima. 

Embora Schumann realmente estivesse apaixonado por Ernestine von Fricken 

ao ponto de se tornarem noivos, ele não conseguiu esquecer a querida pianista 

prodígio Clara, filha do seu professor e mestre Friedrich Wieck. 

Schumann relata em uma de suas cartas a difícil fase que estava vivendo na 

época da composição do Carnaval op.9: “Isso foi na época de carnaval em 1835, a qual 

me encontrava em um sério estado mental e em circunstâncias pessoais sérias” 

(Pleasants, 1988, p.161).32 

Desde criança demonstrava traços de uma neurose que pode ter sido adquirida 

tanto por predisposição hereditária quanto pelo ambiente em que viveu durante sua 

infância. Filho de um livreiro, Schumann teve acesso desde muito cedo à literatura 

romântica mais exaltante e prejudicial como Jean-Paul Richter, Hoffman, etc. Assim, 

sofreu consequências diretas do movimento literário de sua geração o qual adorava, 

porém a literatura o serviu muito de inspiração para suas obras ao longo da vida. 

“Pervertido e prejudicado pelo romantismo, ele deve a sua grandeza ao romantismo, 

                                                           
32 “This was during the carnival season in 1835, which found me in a serious frame of mind and in rater 

serious personal circumstances” (Pleasants, 1988, p.161). 
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que ele, um pouco como Musset, foi um dos representantes mais puros” (Chantavoine 

& Gaudefroy-Demombynes, 1955, p.253).33 

No aspecto hereditário, seu avô e seu pai tinham uma alma desencantada, uma 

grande tendência à melancolia e à hipocondria. Toda sua família era ciclotímica, isto é, 

o que sofre de alternâncias súbitas de humor e depressões profundas. Outras 

características encontradas em Schumann eram: 

 

Exaltação religiosa, idealismo poético e misticismo sentimental juntamente com a ausência 

de qualquer saúde sexual durante a adolescência, tendência ao isolamento, gosto por 

bebida (acusação feita por Wieck na Justiça para se opor ao casamento), o desejo de viajar 

(para a Mansão de Santé, Schumann foi um atlas de viagens imaginárias), repulsão mórbida 

(medo da morte, medo de veneno e drogas, medo de altura – Schumann não queria morar 

no 1 º piso por medo de cair pela janela – agorafobia, etc). (Chantavoine & Gaudefroy-

Demombynes, 1955, p.254)34 

              

Por isso também é que às vezes percebemos alguma desordem e não 

conseguimos compreender claramente determinados trechos presentes na obra. É 

confuso tal como seu sentimento por Clara. 

A peça Chiarina possui um caráter apaixonado de acordo com as indicações de 

Schumann. Esse afeto surge logo no início da peça com a marcação Passionato em 

conjunto com forte e acentos marcados no primeiro tempo de cada compasso. A parte 

central “B” possui característica melancólica expressada pela nota Láb na mão direita 

que insiste na mesma nota durante oito compassos. E por último, a parte “A” é 

literalmente repetida com exceção de uma pequena alteração no registro grave em 

oitavas no penúltimo compasso da mão esquerda. 

                                                           
33

 “Perverti et miné par le romantisme, il doit sa grandeur au romantisme, dont il est, un peu comme un 

Musset, l’un des plus purs représentants” (Chantavoine & Gaudefroy-Demombynes, 1955, p.253). 

34
 Exaltation religieuse, idéalisme poétique et mysticisme sentimental allant de pair avec l’absence de 

toute hygiène sexuelle au cours de l’adolescence, tendance à l’isolement, goût de la boisson (grief 

invoqué par Wieck en Justice pour s’opposer au mariage), désir de voyages (à la Maison de Santé, 

Schumann faisait sur un atlas des voyages imaginaires), répulsions morbides (crainte de la mort, crainte 

du poison et des médicaments, horreur du vide – Schumann ne voulait pas habiter au 1º étage de peur 

de tomber par la fenêtre – agoraphobie, etc.). (Chantavoine & Gaudefroy-Demombynes, 1955, p.254) 
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A dinâmica mezzoforte aparece apenas na metade de um compasso, para todo 

o resto é indicado sempre forte ou fortíssimo em crescendo. Isto mostra a intensidade 

da paixão que o compositor pretende expressar no retrato de Clara, apesar de ser uma 

paixão por alguém de apenas quinze anos de idade. Chantavoine & Gaudefroy-

Demombynes, (1955) citam a confusão de Schumann em meio à oposição de Wieck: 

 

O pai Wieck os separam, envia sua filha à Dresden, e contrata uma pensionista, Ernestine 

von Fricken. Schumann imediatamente se apaixona, mas devorado de escrúpulos, vai 

chorar nos braços de uma outra mulher, se confessa a Clara, implora a sua absolvição... Ele 

fala sobre suicídio. Insônia, alucinações, catalepsia: ele vai à um médico que lhe disse: 

"Casa-se com ela, meu querido!”. (p.256)35 

 

Ainda para concretizar o seu sentimento, Schumann escreve a um amigo um 

caso de amor muito puro e muito apaixonado: “ele escreveu para Clara no mais puro 

estilo de Jean-Paul: "Finalmente eu conheci você! A vida voltou para mim, toda a 

música está em mim, eu estou nadando em um céu do arco-íris" (Chantavoine & 

Gaudefroy-Demombynes, 1955, pp.256-257).36 

Neste sentido, imaginando o contexto em que a obra se passou, podemos dizer 

que apesar de Schumann estar compromissado com Ernestine naquela época, ainda 

existia um forte sentimento de admiração e talvez de paixão presente em sua mente 

confusa. 

Sendo assim, é muito importante entender o afeto existente em Chiarina para 

conseguirmos interpretar de forma sincera a intenção do compositor aqui presente. 

 

 

                                                           
35 Le père Wieck les sépare, envoie sa fille à Dresden, et prend une pensionnaire, Ernestine von Fricken. 

Schumann s’en éprend aussitôt (et compose pour elle, sur un thème fourni par son père, les admirables 

Etudes Symphoniques), mais dévoré de scrupules, va pleurer dans les bras d’une autre femme, se 

confesse à Clara, implore son absolution... Il parle de suicide. Insomnie, hallucinations, catalepsie : il va 

voir un médecin, qui lui dit : «Mariez-vous, mon cher !». (Chantavoine & Gaudefroy-Demombynes, 1955, 

p.256) 

36 “il écrit à Clara dans le plus pur style Jean-Paul : «Enfin je t’ai revue ! La vie m’est revenue, tout se fait 

musique en moi, je nage dans un arc-en-ciel»” (Chantavoine & Gaudefroy-Demombynes, 1955, pp.256-

257). 
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Chopin 

 

Em Chopin, fugindo pela terceira vez da estrutura tripartida comum à maior 

parte das peças componentes do Carnaval, Schumann representa o compositor 

Chopin, diferentemente dos demais personagens por alguns aspectos como: fórmula 

de compasso 6/4 (única no ciclo), marcação de pedal detalhada e não apenas 

aconselhada, e estrutura musical bipartida. 

Junto com Chopin, surge uma característica peculiar no universo schumanniano 

que é a linha melódica em uma única voz uma vez que Schumann conseguiu captar a 

essência do estilo de composição do compositor polaco.  

Schumann se controla durante toda a peça para que sua homenagem seja 

coerente com a forma composicional de Chopin. Manter-se numa melodia que fosse 

monofônica era uma difícil tarefa para ele, visto que em todas as outras peças do 

Carnaval op.9 e grande parte de suas obras há uma melodia constante em oitavas, as 

vezes formada por acordes ou por duas vozes que se contrapõem. 

Schumann conseguiu inserir pelo menos dois ambientes diferentes que se 

referem à Chopin dentro de uma pequena peça de apenas quatorze compassos. 

Primeiro surge a indicação Agitato juntamente com a dinâmica forte e sinais de 

crescendo para a mão esquerda os quais resultam num caráter afobado ou ansioso em 

que alguém se encontra. A seguir, entre os compassos 9 e 10, surge o segundo cenário 

resgatado de Chopin expressando sua habilidade de conseguir diferentes timbres ao 

piano em seus “floreios” de notas rápidas e leves com dedos devidamente marcados. 

Adiante aparece a indicação ritardando sobre uma harmonia muito atípica nos últimos 

compassos que logo se transforma no acorde de dominante com sétima, assim 

gerando uma sensação de conforto momentâneo para o compasso final. 

“Essa noção de um caráter diferente para cada dedo revela algo da natureza do 

pensamento musical de Chopin: o que lhe interessava eram as sutis gradações de cor, 

as inflexões de fraseado, e era isso o que esperava de seus intérpretes” (Rosen, 1995, 

pp.368-369).37 

                                                           
37

 “This sense of the different character of each finger reveals something of the nature of Chopin’s 

musical thought: it was subtle gradations of color, inflections of phrasing, that interested him, and it was 

what he expected from performers” (Rosen, 1995, pp.368-369). 
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Também é bastante eficiente se atacarmos Chopin logo quando Chiarina 

termina, pois alcançaremos rigorosamente o caráter que Schumann idealizou para o 

primeiro ambiente.  

Mais uma vez, a Sphinx 2 não marca presença em Chopin. Se olharmos com 

atenção a única citação mais próxima da Sphinx 3 (A.S.C.H) é feita nos compassos 12 e 

13, porém num espaçamento maior do que o habitual. Essa citação poderia ser válida 

apenas se considerarmos o sinal de acento na nota Lá, a qual possui um forte papel 

dissonante no compasso 12 para que esta fosse realçada e para que permanecesse no 

ouvido do intérprete até a chegada do Mib no compasso seguinte. Assim o motivo 

apareceria invertido como em Valse Noble e Eusebius (Lá, Mib, Si e Dó). Verifique no 

exemplo abaixo: 

 

 

Fig. 28 – Três compassos finais de Chopin. 

 

Apesar disso, considero inexistente a menção de qualquer Sphinx em Chopin. 

 

Schumann estava bem consciente da eterna repetição sobre si mesmo que caracterizava 

Chopin: ele claramente indicou na página do Carnaval que ele intitulou Chopin (e que é bem 

de Schumann!): a peça não tem nenhuma conclusão e está enrolada sobre si própria para 

iniciar-se constantemente como um ciclo fechado. (Chantavoine & Gaudefroy-

Demombynes, 1955, pp.270-271)38 

              

Schumann marca sinal de repetição literal para toda a peça utilizando o sinal 

“D.S.” para concordar com o estilo chopiniano, porém não marca qualquer indicação 

                                                           
38

 Schumann avait bien conscience de l’éternel repliement sur lui-même qui caractérisait Chopin : il l’a 

nettement indiqué dans la page du Carnaval qu’il a intitulée Chopin (et qui est bien du Schumann !) : elle 

n’a pas de conclusion et s’entoule sur elle-même comme pour recommencer perpétuellement en un 

cycle fermé. (Chantavoine & Gaudefroy-Demombynes, 1955, pp.270-271) 
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para o caráter na segunda vez. Em casos como esse, comuns em obras de Chopin, é 

convenção fazer a segunda parte com caráter diferente da primeira, geralmente em 

dinâmica piano e ligeiramente mais lento. Como o compositor indicou o sinal de 

retomada logo após a única marcação de dinâmica (forte) em toda a peça, diria que 

existe liberdade na interpretação desta repetição marcada em Chopin. 

Eu optei por tocar conforme a convenção, pois é comum encontrarmos em 

peças de Chopin alguns trechos onde a repetição está literalmente escrita junto com 

indicações para que o caráter da segunda vez seja diferente da primeira. Encontramos 

na figura 29 um exemplo deste efeito no famoso Prelúdio op.28 n.20 de Chopin: 

 

 

Fig. 29 – Nove compassos finais do “Prelúdio n.20 de F. Chopin” (Cortot, 1930). 

 

Podemos ver que as duas frases de quatro compassos do Prelúdio n.20 são 

idênticas, possuem apenas diferenças de dinâmica (p para pp). Assim, na maioria dos 

casos onde não há essa diferença marcada, costuma-se tocar a parte repetida mais 

piano a fim de gerar um efeito de eco. Quando praticamos este efeito na peça Chopin 

mesmo que não exista a dinâmica piano marcada na partitura, iremos nos aproximar 

do caráter chopiniano buscado por Schumann. 

Por fim, no último compasso há uma indicação de crescendo tanto para dar 

continuidade à repetição da música indicada pelo sinal D.S. quanto para o final real da 

peça, ou seja, é um sinal indicativo a fim de informar que o próximo personagem será 

conectado à Chopin. 
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Estrella 

 

Surge a segunda homenagem afetiva do compositor à Ernestine von Fricken ou 

à Estrella, pseudônimo atribuído por Schumann à Ernestine no “Davidsbündler”. 

Apesar de o compositor ter usado o nome Estrella como título da peça, não significa 

que a alusão foi feita para caracterizar a personalidade de Ernestine, mas sim para 

expressar o seu sentimento por ela. Isso ocorre da mesma forma com a peça Chiarina 

já citada anteriormente. 

Precedido pelo crescendo do último compasso de Chopin, Estrella começa 

incisivamente em fortissimo junto com “Con affetto” que significa “Com afeto” ou 

“Com carinho” fornecendo-nos já de início uma pista para o caráter desta homenagem 

o qual deve ser carinhoso e caloroso, porém podendo também parecer violento e 

nervoso. 

Aqui ocorre novamente a confusão de sentimentos do compositor, mas agora 

em relação à Ernestine. Diria que Estrella está em torno de um cenário de nervosismo 

e ansiedade que toma conta de Schumann. O desenrolar da peça nos dá a entender 

que o compositor pretende demonstrar sua dúvida amorosa a qualquer pessoa 

interessada em ouvi-lo, porém devido ao pronunciamento de Ernestine na parte 

central em Più presto, Schumann alcança a certeza que procurava a qual era ficar com 

Clara. 

O motivo principal As.C.H (Sphinx 2) é encontrado logo nos dois primeiros 

compassos aonde se estende por uma melodia cromática em oitavas que termina num 

acorde de dominante no final da primeira sessão. Isso acaba criando uma tensão 

harmônica que tem o objetivo de intensificar o sentimento de dúvida do compositor. 

Adiante, na parte “B”, o caráter é alterado pelas indicações Più presto e piano para a 

mão esquerda. É um pronunciamento feminino a fim de amenizar a situação presente. 

Entretanto, no final da peça o sentimento furioso é retomado em Tempo I e finalmente 

afirmado nos dois últimos compassos sobre a progressão muito forte “V - I”. Ou seja, 

Schumann chegou realmente a uma decisão. 

Existe uma relação muita próxima entre os personagens Chiarina, Chopin e 

Estrella, pois os três apresentam características emocionais intensas como paixão, 

ansiedade, nervosismo, inquietude. As três peças formam uma pequena narrativa mais 
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ou menos como ocorre em Florestan, Coquette e Réplique, porém aqui, Schumann 

precisou utilizar a habilidade composicional de Chopin para ajudá-lo a esclarecer seu 

fervoroso sentimento que o colocava entre Clara e Ernestine. 

 

 

Reconnaissance 

 

Na língua portuguesa, “reconnaissance” significa reconhecimento. Sabendo 

disso, Schumann utiliza esse título com o sentido de identificar algo que ele já 

conhecia; reconhecimento de um sentimento existente porém implícito até o 

momento presente. Logo após Estrella, Schumann decide inserir esta canção para 

representar o recente conhecimento do real afeto por Clara.  

Iniciada por Animato em pp junto com sempre staccato, é uma das peças mais 

sofisticadas do Carnaval. Em forma “A-B-A”, a primeira parte possui caráter delicado, 

frágil, porém com uma beleza particular criada por Schumann que funciona 

perfeitamente como música de fundo para a dança de um casal. 

Já na segunda parte da peça acontece uma mudança de tonalidade, isto é, o 

Láb maior do início altera para Si maior. Este choque harmônico indica perfeitamente a 

mudança de seção onde, inclusive, ocorrerão outras progressões harmônicas 

incomuns. Portanto as modulações são uma característica da parte “B”, pois é quando 

o casal começa a “conversar” durante a música como se estivessem esclarecendo 

assuntos passados e lentamente vão chegando a um acordo. Um exemplo dessa 

representação pode ser visto na figura abaixo quando as vozes intercaladas pela mão 

direita e mão esquerda se encontram. 

 

 

Fig. 30 – Compassos 32 a 36 de Reconnaissance. 
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Assim, podemos dizer que o casal protagonista desta peça é justamente 

Schumann e Clara, pois de fato, logo após a decisão tomada por Schumann em Estrella 

é que surge o reconhecimento de tal sentimento. Por fim, a terceira seção em tempo 

vivo ainda pianissimo e staccato é basicamente a repetição de “A”, ou seja, a dança é 

retomada para que o casal enamore até o final da música. 

Reconnaissance está construída inteiramente sobre a Sphinx 2 (As.C.H) em 

diversas transposições, principalmente na melodia. Isso ocorre com maior frequência 

na seção “B” por causa das rápidas modulações (Fig. 30). Dessa forma seria até 

possível receber o subtítulo de “Letras Dansantes sobre As.C.H”. 

 

 

Pantalon et Colombine 

 

De volta à Commedia dell’arte, entram em cena outros dois personagens 

unidos numa só peça, os quais possuem características bastante diferentes. 

Pantalon era um comerciante veneziano, velho, ambicioso e rico que, porém, 

sempre perdia seu ouro devido à astúcia de outros. Sua personalidade não era 

agradável, mas típica de todos aqueles que colocam o ego em primeiro lugar. Já 

Colombine era a serva, empregada de Pantalon que a assediava muitas vezes. Era 

bonita, inteligente, apaixonada por Arlequim, mas fofoqueira ao ponto de estar 

sempre metida em intrigas. Por isso as brigas entre Pantalon e Colombine eram muito 

comuns por compartilharem muitas vezes o mesmo espaço. 

Esta peça do Carnaval é claramente uma representação de uma briga ou de um 

conflito existente entre estes dois personagens, pois a peça está divida em duas partes 

que se intercalam pelos sinais de repetição marcados e se contrastam pela tonalidade, 

articulação, dinâmica e andamento. Nesse sentido, Schumann utiliza a parte “A” para 

representar Pantalon, de caráter duro, difícil de lidar, marcado por Presto, sempre em 

staccato, sinais de sforzando e forte, e em tonalidade menor. Já para Colombine, que 

possui um caráter ameno e flexível, marcado por Meno presto, sinais de ligadura e 

tonalidade maior iniciada em piano – apesar de existir fortissimo no final da sua vez – 

Schumann utiliza a parte “B”. Ou seja, podemos percebemos a peça como se Pantalon 

estivesse repreendendo Colombine por algum motivo, em seguida Colombine toma a 
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palavra para explicar-lhe o que aconteceu. Pantalon não compreende e volta a discutir, 

mas é interrompido por Colombine que insiste em esclarecer a situação. Pantalon, com 

o seu jeito duro, mais uma vez persiste firmemente no seu discurso até que, já 

cansados de tudo isso, Colombine o interrompe com a sua habilidade de falar e 

finalmente o convence. 

A última interrupção de Colombine surge no compasso 34 marcada por 

rilasciando e o que simboliza sua fala definitiva aparece nos quatro compassos finais. 

Assim a peça segue a tempo com a indicação dolce sobre um acorde maior até que no 

último compasso aparece o acorde de V – I em piano e staccato, o qual representa a 

resignação de Pantalon. Veja a figura 31: 

 

 

Fig. 31 – Últimos cinco compassos de Pantalon et Colombine. 

 

A Sphinx 2 (As.C.H) é facilmente encontrada logo no primeiro compasso da 

peça na mão direita, porém não vem à tona na parte referente à Colombine. 

 

 

Valse allemande 

 

É uma valsa alemã simples, diferente da Valse Noble, que foi inspirada no 

Ländler (valsa popular alemã). Está construída sobre a Sphinx 2 (As.C.H) em formato de 

apogiaturas que aparece logo no início na mão direita.  

Também com estrutura formal “A-B-A”, possui indicação Molto vivace junto 

com pianissimo e semplice para a parte “A” onde encontramos o caráter suave da 

peça. Na parte “B” ocorre uma brusca mudança na quantidade de notas seguidas por f 

em oitavas na mão direita criando assim uma peculiar característica para a valsa.  
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A utilização de staccato, forte e sforzando no segundo tempo dos quatro 

primeiros compassos da parte “B” destroem o ambiente tranquilo inicial da valsa, 

porém a brevidade deste trecho faz com que a dança volte logo em seguida com seu 

caráter suave. 

 

 

Fig. 32 – Compassos 9 a 15 de Valse allemande. 

 

A parte “A” é retomada logo em seguida, porém o final agora termina 

afirmativo em acordes nas duas mãos e em movimento contrário. 

Valse allemande funciona também como outra música de fundo do baile de 

Carnaval até a entrada de um personagem inesperado que interrompe a tranquilidade 

da “festa” ... 

 

 

Paganini 

Intermezzo – Presto 
 
Sem estar inserido na numeração original da obra, o personagem entra de 

repente como se não tivesse sido convidado para o Carnaval. Paganini, compositor dos 

famosos “Caprices”, influenciou Schumann significativamente, pois não foi por acaso 

que Schumann decidiu se dedicar completamente à música. Essa escolha aconteceu 

logo após ter assistido um concerto do grande virtuose do violino. 

O personagem entra no Carnaval surpreendendo a todos com sua habilidade 

técnica e precisão de toque. Possui o máximo controle nas intensidades forte e piano, 

articulações de legato e staccato e agilidade suficiente para tocar peças inteiras em 

andamento rápido. Tudo isso encontramos nesta homenagem ao grande Paganini. 

Começando em Presto com piano e staccato para a mão direita e fortíssimo 

para os baixos da mão esquerda, com saltos de pelo menos uma oitava nas duas mãos, 
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Schumann arranja uma forma para dificultar ainda mais a peça. Como se não bastasse, 

escreve em compasso 2/4, porém sempre com acentuações no contratempo 

justamente na nota mais grave da mão esquerda. Ou seja, a noção do primeiro tempo 

é perdida completamente porque a nota mais grave da peça está praticamente todo o 

tempo soando ff nos tempos fracos. 

Quase não há espaço para a aparição da Sphinx 2 (As.C.H), mas ainda sim ela 

surge em dois trechos da peça. Primeiro no compasso 25 e logo em seguida no 

compasso 31. 

 

                         

         Fig. 33 – Compasso 25 de Paganini.              Fig. 34 – Compasso 31 de Paganini. 

 

Já no final da peça, em seu caráter furioso e conturbado, Schumann inova ao 

inserir um efeito sonoro realizado pela retirada de pedal. Logo após ter tocado quatro 

compassos de terças menores em sforzando e fortissimo no baixo com grande pedal, 

um acorde é pressionado sem deixar que o martelo toque nas cordas do piano e então 

é feito a troca de pedal. Assim apenas as notas que foram pressionadas sem atacar as 

cordas é que continuam soando depois que o pedal foi trocado. Veja no exemplo 

abaixo: 

 

 

Fig. 35 – Compassos 35, 36 e 37 de Paganini; efeito de pedal com harmônicos. 
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Rosen (1995) afirma:  

 

É claro, que o seu mais famoso efeito de pedal será o da retirada do som, o que ocorre no 

final de “Paganini” de Carnaval”. “Na história da música, essa foi, provavelmente, a 

primeira vez em que se utilizaram os harmônicos do piano por eles próprios. (p.25)39 

 

Logo após esse sofisticado efeito sonoro, surge uma fermata com caráter de 

suspense. Paganini sai de cena para a retomada da valsa alemã como música de fundo, 

mas desta vez um pouco mais movimentada.  

Schumann não nomeia, mas repete literalmente a Valse allemande ainda 

dentro da peça Paganini, retornando em um ritmo mais rápido com indicação de 

Tempo I ma più vivo e com caráter mais expressivo seguido por algumas alterações de 

dinâmicas. 

 

 

Aveu 

 

O significado deste título nos ajudará a compreender esta bela peça. A palavra 

francesa “aveu” significa em português: confissão; declaração. Por isso Aveu tem um 

caráter confessional difícil de escrutinar. 

A peça é construída em apenas doze compassos e formada por três frases, 

porém são suficientes para expressar o que Schumann sentia. Como já disse 

anteriormente, o compositor se encontrava num estado emocional e mental bastante 

crítico nesta época. Um dos fatores que contribuíram para este tormento foi a 

confusão entre os sentimentos por Ernestine e Clara. Assim, Schumann decide 

simplesmente revelar para o ouvinte este segredo da forma mais sutil e íntima 

possível; o amor que existe em seu ser independentemente da pessoa amada.  

                                                           
39 It is fitting that his most famous pedal effect should be a withdrawal of sound. It occurs in Carnaval at 

the end of “Paganini”. “This is probably the first use of piano harmonics by themselves in the history of 

music. (Rosen, 1995, p.25) 
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“O título escolhido por Schumann deve ser suficiente para despertar na 

imaginação de um músico com sensibilidade suficiente, todas as nuances que podem 

acompanhar uma declaração” (Cortot, 1986, p.34).40 

A indicação Passionato no início da peça já nos orienta em relação ao caráter 

romântico que Schumann buscava. A parte central da peça possui o trecho mais 

sublime da obra inteira, pois concilia a tessitura alargada das duas mãos em pianissimo 

sendo a mão esquerda para o Láb grave e a mão direita para os Láb agudos formando 

uma melodia descendente em graus conjuntos. 

 

 

Fig. 36 – Compassos 5 ao 8 de Aveu. 

 

Então, como de costume, a parte “A” é repetida praticamente igual ao início e a 

confissão apaixonada de Schumann chega ao seu fim.  

A Sphinx 2 (As.C.H) é encontrada logo no primeiro compasso de Aveu na mão 

direita. 

 

 

Promenade 

 

Na continuação de Aveu, entra Promenade para expressar o alívio sentimental 

de Schumann. “Promenade” significa um passeio ou uma caminhada na língua 

portuguesa; surge então a representação musical deste aconchegante momento que 

antecede a luta contra os Filisteus. Antes da marcha final, essa é a última “máscara” do 

Carnaval que possui uma forma binária ligeiramente distorcida e uma Coda bastante 

                                                           
40

 “Le titre choisi par Schumann devrait suffire à susciter dans l’imagination d’un instrumentiste dote 

zd’une suffisante sensibilité, toutes les nuances dont peut s’accompagner une déclaration” (Cortot, 

1986, p.34). 
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longa. 

Comodo e mezzoforte são indicados logo no início para nos avisar qual será o 

caráter do “passeio” o qual pode ser comparado a um momento de diversão e 

distração dos personagens. 

O aparecimento frequente da notação diminuída na mão direita soa como uma 

segunda melodia. Podemos ver esta notação na figura 37: 

 

 

Fig. 37 – Compassos iniciais de Promenade. 

 

Na primeira parte Schumann explora bastante os contrastes de dinâmica e 

harmonia, sempre mudando de acorde maior para menor e de piano para forte entre 

alguns sforzando como podemos ver na figura acima. Assim, é gerado um sentimento 

de agitação em alguns momentos. Já na segunda parte a tonalidade maior é 

predominante, por isso a agitação começa a ser controlada apesar de existir um 

momento culminante de felicidade representado por uma passagem em forte e 

fortissimo antes da chegada da Coda.  

A Coda de Promenade possui uma característica única: é prolongada por vinte e 

três compassos sobre a nota pedal Réb. Isso gera uma enorme sensação de conforto e 

estabilidade para o ouvinte, o que indica que estamos no final da caminhada. 

As notas Láb, Dó e Si da Sphinx 2 (As.C.H) são encontradas logo nas três 

primeiras notas em oitava na mão direita. Aparecem também na parte “B”, mas agora 

já desenvolvidas posteriormente em outras notas conforme o exemplo da figura a 

seguir: 
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Fig. 38 – Compassos 56 a 67; Sphinx 2 (As.C.H) desenvolvida. 

 

Em Promenade acontece uma autocitação, porém menos explícita do que a 

intercepção de (Papillon?) ocorrida em Florestan. Esta citação pode ser encontrada nos 

compassos 48 e 56 da terceira peça de Davidsbündlertänze onde possui um motivo 

frequentemente usado em Promenade. Daverio (1993) explica: 

 

Citações são fragmentos dos complexos de pensamento a partir do qual eles foram 

arrancados à força, e apesar de Schumann não ter sido o primeiro artista a traduzir a técnica 

em termos musicais, alguns compositores do século XIX exploraram as possibilidades da 

referência alusiva tão minuciosamente quanto ele. (p.59)41 

 

 

Pause 

 

Penúltima peça que não segue a forma “A-B-A”, Pause é um fragmento que se 

inicia abruptamente repetindo quase que literalmente a segunda metade da parte “B” 

do Préambule no mesmo caráter Vivo, em dinâmica forte e com indicação 

“precipitandosi”. Algumas diferenças mínimas de notas e outras de dinâmicas são 

perceptíveis as quais se justificam pelo seu papel neste momento.  

Se experimentarmos retirar Pause do seu lugar e a tocarmos fora do contexto 

                                                           
41

 Quotations are fragments of the thought complexes from which they have been forcibly torn, and 

although Schumann was not the first artist to translate the technique into musical terms, few 

nineteenth-century composers explored the possibilities of the allusive reference as thoroughly as he. 

(Daverio, 1993, p.59) 
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original, ou seja, isoladamente, rapidamente sentiríamos sua falta e perceberíamos sua 

importância. Pause cumpre sua função de conectar a peça final do Carnaval ao 

restante da obra exatamente no local onde Schumann a inseriu como forma de 

fragmento romântico. O próprio compositor disse: “Não subestime o valor de 

pequenas peças” (Daverio, 1993, p.52).42 

O nome sugere parte da sua função. Literalmente, a peça serve para cessar ou 

parar algo que está em movimento. Neste caso Schumann pretende interromper o 

fluxo do Carnaval utilizando-se de Pause. Outro objetivo é fazer a conexão formal e 

sonora da obra ao repetir um trecho que já foi utilizado anteriormente na abertura do 

Carnaval. Por último, possui a função de preparar a entrada da peça final Marche des 

“Davidsbündler” contre les Philistins que necessita de uma espécie de prelúdio para 

avisar o ouvinte que o final do Carnaval está se aproximando. Em outras palavras: 

assim que Pause começa, a atenção do ouvinte é despertada por algo familiar que irá 

conduzi-lo continuamente até o final da obra. 

O final de Pause funciona apenas se for ligado ao início da peça seguinte, 

semelhante ao que ocorre em Florestan e Coquette, porém mais simples e óbvio. Neste 

caso é preciso tocar diretamente a Marche des “Davidsbündler” contre les Philistins 

sem qualquer intercepção entre as duas peças, pois a conclusão de Pause só ocorre no 

acorde inicial da última canção do Carnaval. 

A Sphinx 2 também aparece em Pause43 como aparece em Préambule no baixo 

da mão esquerda a partir do sexto compasso. 

 

 

Marche des “Davidsbündler” contre les Philistins 

 

Na conclusão de Pause, surge a segunda e última peça melhor desenvolvida do 

Carnaval. Inspirado numa passagem bíblica, a “Marcha dos partidários do Rei David 

contra os Filisteus”, em português, representa o auge da obra que, para Schumann, é o 

combate entre as pessoas que eram favoráveis à boa qualidade musical 

                                                           
42

 “Don’t underestimate the worth of little pieces” (Daverio, 1993, p.52). 

43
 Veja a figura 5 da página 19. 
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(Davidsbündler) e aquelas que não valorizavam a arte, a cultura e o conteúdo 

intelectual e satisfaziam-se apenas com o cotidiano pacato e confortável (Filisteus). 

Esse é um conceito que se circunscreve ao meio musical o qual Schumann estava 

imerso.  

É uma marcha em três tempos, dividida em quatro partes que possuem sete 

indicações de andamento, porém é ainda mais desenvolvida do que Préambule. Tensão 

e pressa são os caráteres que melhor definem esta peça. 

O motivo básico da marcha aparece logo no primeiro compasso na forma de 

Láb, Dó e Si (Sphinx 2) e mais a frente sobre as mesmas notas na seção em que faz 

referência ao Préambule. 

 

Outra característica Schumannesque no Carnaval é o som esplendidamente ressonante das 

suas passagens de acordes, como no início do final Marche des Davidsbündler contre les 

Philistins. Não é inteiramente claro o que faz com que o efeito dessa passagem seja tão 

extraordinário. Certamente isso se deve em parte aos pedais de longa duração (Schumann 

indica "pedale grande") permitidos pelo lento movimento harmônico, as notas da oitava do 

baixo que começam a cada grupo de dois compassos ressoam através das mudanças de 

acordes que passam em cima, de modo a acrescentar grande peso para as principais 

harmonias. (Platinga, 1984, p.229)44 

 

A introdução deve ser tocada cuidadosamente, pois como Platinga afirmou, a 

indicação de Non Allegro junto com Pedale grande e os baixos oitavados a cada dois 

compassos da mão esquerda nos dão a sensação de caráter imponente e majestoso. E 

sabendo que Schumann insere sempre as indicações de stringendo e accelerando ao 

longo da peça, não podemos precipitar o tempo logo na introdução. Os passos de um 

soldado precisam ser sentidos a cada compasso de três tempos, assim o caráter será 

sonoramente transmitido a cada tempo forte. 

                                                           
44 Another Schumannesque trait in Carnaval is the splendidly resonant sound of its chordal passages, as 

in the beginning of the final Marche des Davidsbündler contre les Philistins, (Example VIII-4). It is not 

entirely obvious what makes the effect of this passage so extraordinary. Surely it is due partly to the 

long-held pedals (Schumann indicates “pedale grande”) permitted by the slow harmonic motion; the 

low bass tone that begins each two-measure group resounds through the passing chordal changes 

above so as to add great weight to the principal harmonies. (Platinga, 1984, p.229) 
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A seguir, a parte “A” começa com indicações de andamento Molto più vivo e 

sempre e sempre acelerando onde percebemos o início do caráter tenso da marcha. É 

construída em duas seções principais sendo que a primeira, que se estende do 

compasso 25 ao 82, representa o conflito entre os Davisbündler contra os Filisteus.  

Esse conflito aparece através da citação do tema popular “Grossvater Tanz” 

(Dança do avô) o qual foi usado mais tarde por Tchaikovsky na Suíte Quebra-Nozes. Era 

um tema folclórico alemão do século XVII que Schumann utilizou em duas de suas 

obras: a primeira foi usada no finale de Papillons op.2 de maneira mais simplificada, e 

a segunda encontramos aqui, na marcha final do Carnaval op.9 inserido com o nome 

de “Thème du XVIIème siècle”.  

Para Schumann, o tema folclórico nesta marcha simboliza os Filisteus, e todo o 

restante da peça que foi construída sobre estruturas bem elaboradas, sempre 

buscando trechos que remetem à abertura da obra, simboliza os “Companheiros de 

David”.  O “Thème du XVIIème siècle” então aparece na parte “A” e na parte “B” sempre 

vindo primeiro na mão esquerda e depois na mão direita. Perceberemos melhor com o 

exemplo abaixo: 

 

 

Fig. 39 – Compassos 51 a 66 de Marche des “Davidsbündler” contre les Philistins; “Thème du XVII
ème

 

siècle”. 

 

Já na segunda seção da primeira parte encontramos o mesmo Animato de 

Préambule, porém agora mais elaborado afim de se conectar à parte “B”. O início dessa 

seção (Animato) em pianissimo e stringendo sempre più e più, que contrasta com o 

compasso anterior marcado por um sinal de crescendo, possui a função de resgatar o 
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material temático de Préambule com o intuito de despertar o ouvinte e de continuar 

amplificando a sensação de tensão. Por fim no compasso 121 acontece uma resolução 

harmônica momentânea em Dó menor que dará início à parte “B” da marcha.  

Esta segunda grande seção “B” é basicamente uma repetição de “A”. Possui 

novamente o tema popular “Grossvater Tanz” que representa os Filisteus, porém em 

outra tonalidade. Existem também algumas alterações de registro, articulação e 

dinâmica tanto na seção do tema popular quanto na seção Animato molto em 

pianissimo, onde mais uma vez, Schumann insere a indicação stringendo sempre più e 

più para continuar intensificando a tensão e pressa. 

O compositor coloca muitas indicações de Pedal durante toda a marcha, isto é, 

de maneira geral a massa sonora é maior aqui do que em qualquer outra peça do 

Carnaval. 

A Coda da marcha possui também grande semelhança com a Coda do 

Préambule. Na verdade Schumann utiliza a mesma Coda e a desenvolve adicionando 

um final impetuoso para terminar a obra com um caráter triunfal. Assim esta última 

parte segue em Più stretto e riforzando até o final, sempre “col Pedale”, “sempre 

stringendo” e “fortíssimo possible”. Portanto, Schumann expressa claramente aqui a 

sua vontade de derrotar os Filisteus o mais breve possível. 

 

 

 

 

*********************** 
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Conclusão 

 
Temos visto que realmente existe uma conexão direta entre as peças e os 

personagens do Carnaval op.9 com o pensamento e a vida de Robert Schumann na 

época em que a obra foi composta. Desde as representações musicais das 

personalidades de seus heterônimos como Eusebius e Florestan; dos personagens da 

Commedia dell’arte como Pierrot, Arlequim, Pantalon e Colombine; e ainda de seus 

companheiros musicais como Chopin e Paganini até as representações musicais do 

sentimento verdadeiro por Clara Wieck (Chiarina) e Ernestine Von Fricken (Estrella); e 

de seus momentos sentimentais durante todo o tempo da composição da obra, 

podemos perceber que Schumann realmente buscou demonstrar o caráter de cada 

peça de acordo com as situações que se passavam em sua vida naquele momento, 

sempre de maneira fiel e verdadeira. 

Em muitos momentos durante a execução do trabalho foi difícil encontrar o 

sentido musical de algumas peças e também determinar a razão pela qual Schumann 

inseriu Sphinxes no meio da obra com uma escrita nada comum, a qual parece estar 

fora do seu lugar original. Foi necessário pensar, refletir, tocar, sentir e até buscar 

cuidadosamente sentidos extramusicais para cada passagem ou para cada trecho 

musical incompreendido a fim de entender a intenção do compositor ao inserir tais 

peças. Assim comecei a perceber a narrativa musical existente, ou seja, a sequência 

das peças dispostas por Schumann que é, sem dúvida, indispensável para o sucesso da 

obra. E quando consideramos a importância e compreendermos a existência da 

narrativa fundamental dentro desta música programática de Schumann, teremos 

maior facilidade em interpretar a obra. 

Portanto, a busca do sentido musical entre o compositor e a obra a fim de 

construir um material com sugestões interpretativas através do estudo prático ao 

piano, de documentos históricos e de obras literárias referentes à Schumann e ao 

Carnaval op.9 auxiliou consideravelmente na compreensão da narrativa proposta pelo 

compositor e na descoberta de significados existentes nos personagens ou em peças 

as quais pareciam não fazer parte da narração. 

O presente trabalho cumpriu com seu objetivo ao que se diz respeito à busca 

de uma interpretação diferenciada do Carnaval op.9 de Schumann uma vez que o 
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estudo do material histórico auxiliou consideravelmente no entendimento da situação 

musical, sentimental e social de Schumann nos anos de 1834 e 1835. 

A criação de um material historicamente informado também foi executada, 

porém a função de contribuir para a interpretação do repertório Romântico só poderá 

ser vista depois que pessoas interessadas derem o feedback sobre o trabalho. 

O conhecimento adquirido durante a realização deste documento foi 

profundamente gratificante, pois a pesquisa me fez analisar e pensar de uma forma 

diferente do que quando se estuda qualquer obra musical diretamente ao instrumento 

sem um estudo teórico prévio. Assim, permitiu-me confirmar que, mais uma vez, o 

resultado final alcançado na performance se deve grande parte ao nível de 

conhecimento musicológico, histórico e interpretativo feito anteriormente. 

Sendo assim, espero que este material sirva de motivação e incentivo para 

pessoas interessadas em realizar trabalhos historicamente informados neste mesmo 

modelo, visto que este possui um método simples para compreender de maneira 

prática o que está além das notas da partitura. 
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