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Eu quis um dia, como Schumann, compor  
Um carnaval todo subjetivo:  
Um carnaval em que só o motivo  
Fosse o meu próprio ser interior... 
Quando acabei- a diferença que havia!  
O de Schumann é um poema cheio de amor,  
E de frescura, e de mocidade...  
E o meu tinha a morta morta-cor  
Da senilidade e da amargura...  
- O meu Carnaval sem nenhuma alegria!.... 
(Epílogo (1919), Manuel Bandeira) 
Preâmbulo 

Nenhuma produção musical teve o poder de me afetar tanto quanto a música de Schumann. 
Afetação no sentido de me levar aos extremos de sensações e sentimentos e, quem sabe, até de 
desencadear tenuamente o que eu chamaria de núcleos psicóticos primitivos. Essa transferência 
me incitou a uma busca6 no sentido da compreensão entre sua música, sua vida e sua loucura. 
Segue-se um pequeno esboço desse percurso. 
Um pouco da história1,2,5,8,9,10,12 
Robert Alexander Schumann nasceu em 8 de junho de 1810, em Zwickau, Saxônia, Alemanha. 
Filho de Friedrich August Schumann e Johanna Christiana Schumann. Seu pai era filho de um 
sacerdote protestante e sua mãe, nascida em Schnabel, era filha de um médico cirurgião. 
Schumann era o caçula de quatro irmãos. Aos seis anos, ingressa numa escola primária, tendo 
sido transferido ao Liceu de Zwickau em 1820, onde ficou até 1828. Nessa época dedicava-se ao 
estudo do grego e latim, passando a conhecer, com grande profundidade, autores como Homero, 

Platão e Sófocles. Não demorou muito para Schumann se encantar com os escritores de sua 
época, sobretudo os poetas e novelistas românticos. Essa paixão pela literatura tinha influência de 
seu pai que era dono de uma livraria e também escrevia. 
Os dois escritores que mais o influenciaram foram Jean Paul Richter e E.T.A. Hoffmann. O 
primeiro, além de exercer grande influência sobre os novos poetas que surgiam, contribuiu - dado 
o seu estilo caracterizado por grandes contraposições como a ironia e a sensibilidade, ou a 
banalidade e a profundidade – para a tensão de opostos, característica do movimento romântico. 
E é essa tensão de opostos que marcará a personalidade e a obra de Schumann. Este, entretanto, 
pensava que a poesia seria seu destino final. Suas aptidões começam a mudar de direção quando 
entra em contato com a música, paralelamente à literatura. Começou a estudar órgão em sua 
cidade natal sob os cuidados do professor Johann Gottfried Kuntzsch. Nessa mesma época, inicia o 

estudo de piano e aos nove anos já tentava compor. Seu pai era o seu maior guia e incentivador.  
Aos quinze anos, interrompe as aulas com o professor Kuntzsch e resolve procurar um novo 
mestre para se aperfeiçoar. Entretanto, no ano seguinte, 1826, uma grande tragédia ocorre em 
sua vida, provavelmente algo que marcará profundamente o resto de sua existência. Sua irmã 
Emilie, mentalmente perturbada, comete o suicídio. No mesmo ano, seu pai, considerado a figura 
mais próxima e compreensiva, adoece e falece. Temos aí, talvez, os elementos precursores da 
marcante melancolia que caracterizou sua obra musical. Aos dezessete anos, teve as primeiras 
paixões amorosas. Foram duas adolescentes, paixões bem passageiras. A primeira foi Liddy 
Hempel e a segunda foi Nanny Patsch. Nenhuma das duas tinha afinidade por seus gostos poéticos 
e musicais, nem sequer o compreendiam. Nessa mesma época surge, porém, uma mulher que o 
encanta. Chamava-se Agnes Carus, esposa de um médico amigo da família. Foi uma paixão 
platônica e tratava-se de uma mulher mais velha. Já ficava claro, nesse momento, seu ideal de 

figura feminina: alguém que, como ele, partilhasse dos gostos poéticos e musicais. 
Schumann prossegue seus estudos e, devido à pressão materna, vai estudar Direito em Leipzig, o 
que em nenhum momento significa que interromperia a busca de uma carreira musical. É nessa 
mesma Leipzig, uma das capitais culturais da Alemanha, que consegue concretizar seu objetivo: 
estudar piano com o grande mestre Friedrich Wieck, o melhor professor da cidade. Este 
desempenhará um papel decisivo em sua vida. 
Em 1830, contando vinte anos de idade, assiste a um recital de Paganini, o grande virtuose do 
violino. Schumann fica impressionado com o domínio técnico do artista italiano. Essa experiência o 
leva a largar a faculdade de Direito para tentar se tornar um grande virtuose. Isso apavora a sua 
mãe, que imaginava seu filho no futuro se dedicando à segura profissão de advogado. Seu mestre, 
Friedrich Wieck, entra em contato com ela em defesa da opção de seu aluno pela música e lhe 
promete torná-lo, em alguns anos, um grande pianista, à altura dos maiores músicos de seu 

tempo. Nesse mesmo ano, Schumann compõe sua primeira obra para piano solo: as Variações 
Abbeg. Trata-se já de uma obra de dificílima execução técnica e beleza inspirada, algo 
impressionante para uma primeira composição, sugerindo o quanto Schumann já estava 
amadurecido para encarar a futura carreira de compositor. No ano seguinte, começa a estudar 
composição com Heinrich Dorn, à época diretor da Ópera de Leipzig. Esse contato resultou 
infrutífero, tendo Schumann não se adaptado à forma de trabalhar de Dorn, e muito menos de 
suas concepções musicais. Nesse mesmo ano, compõe Papillons, uma obra pianística de fina 



sensibilidade, abrindo mão da dificuldade técnica imposta pelas suas Variações Abbeg. A partir de 

então, Schumann decide estudar composição por conta própria, o que não foi uma escolha 
equivocada, pois conseguiria a liberdade para desenvolver toda a sua criatividade. 
A vontade de se tornar um virtuose era obsessiva. Schumann faria qualquer coisa para conseguir 
esse objetivo. Decide, então, estudar piano mantendo imobilizado o dedo anular, para torná-lo 
independente do dedo médio. Isso causou uma forte lesão nesse dedo, que se tornou paralisado 
para sempre. Sua esperança de se tornar pianista acabara de vez. Entretanto, foi exatamente 
essa infelicidade que fez com que Schumann se dedicasse exclusivamente à composição. Em 
1834, surgem duas grandes obras primas, ainda para piano solo: o Carnaval Opus 9 e os Estudos 
Sinfônicos. Ambas trabalham a tensão entre opostos de formas diferentes. No Carnaval Opus 9, a 
obra é formada por peças menores que representam “máscaras” de um baile de carnaval. A 
tensão reflete-se no contraste entre as peças. Já nos Estudos Sinfônicos, a tensão entre opostos 
estaria presente na alternância entre estudos rápidos, vigorosos e estudos líricos e densos. 

Paralelamente à crescente atividade como compositor, Schumann começa a se interessar pela 
atividade de crítico musical. Por ele é fundada, em abril de 1834, a revista Neue Zeitschrift fur 
Music (Nova Gazeta Musical). Entre seus colaboradores, estavam Wieck, Wagner e Mendelssohn. 
Tratava-se de um veículo de comunicação contra os críticos medíocres que impediam a projeção 
de grandes talentos. Chopin foi o exemplo de um desses talentos que a revista defendeu. A revista 
só escrevia usando pseudônimos e Schumann “imaginava” uma sociedade secreta que batizou 
Davidsbundler – “Companheiros de Davi”, onde fariam parte os colaboradores da revista, além de 
grandes compositores já falecidos como Bach, Mozart e Beethoven. Essa sociedade secreta 
imaginária tinha como inimigos os “Filisteus”, os maus críticos que barravam talentos. É 
importante salientar que tanto os “Companheiros de Davi” como os “Filisteus” só existiam na 
mente de Schumann. Nessa época, aparecem na revista dois pseudônimos que refletirão a 
interioridade do compositor, tanto em suas obras como em sua vida: Eusebius e Florestan. Esses 

“Eus” interiores, também chamados de “os duplos de Schumann”, refletem duas facetas da 
personalidade do compositor. Em Eusebius, temos o introspectivo, o poético, o reflexivo. Eusebius 
é doce e calmo, sem pressa, e por essa natureza em alguns momentos chega à melancolia. Trata-
se de um estado de alma de profunda sensibilidade. Em Florestan, temos o oposto. Agitado, 
sanguíneo e impulsivo, caracteriza uma natureza que, em seus momentos mais extremados, 
chega à euforia, à revolta e à fúria. Florestan é extrovertido e animado. Tem uma força diferente 
de Eusebius, que é mais passivo. Florestan é masculino e Eusebius é, sem dúvida, feminino. Esses 
dois “eus” interiores acompanharão Schumann durante toda a sua vida, inclusive em sua 
enfermidade. 
Nessa mesma época, Schumann conhece Ernestine von Fricken e logo se apaixona. Chegou a ficar 
noivo, mas o romance logo termina. Ernestine aparece representada em seu célebre ciclo Carnaval 

Opus 9, representada por várias pequenas peças para piano. Uma delas se chamou Estrella, 
pseudônimo de Ernestine, caracterizado por um movimento agitado e brilhante, típico da 
impetuosidade de Florestan. Em 1835, Schumann começa a se apaixonar pela sua futura esposa: 
a exímia pianista Clara Wieck, filha de seu grande mestre Friedrich Wieck. Ele a conheceu em 
1828, quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Mas foi a partir de 1835, quando ela contava 16 
anos e já se apresentava por toda a Europa, que o romance começou. Clara foi, do ponto de vista 
artístico, uma das mulheres mais importantes de seu tempo. Foi, sem dúvida alguma, a maior 
pianista mulher do seu tempo. Não durou muito para começar uma forte oposição de seu pai, que 
não imaginava que Clara seguisse um destino comum e ordinário, casando-se e tendo filhos. Este 
sempre a idealizou como uma criatura preparada para sempre brilhar a partir de seu talento 
prodígio. Essa oposição paterna só foi vencida nos tribunais em 1840, quando conseguiram 
autorização judicial para se casarem legalmente. Cumpre ressaltar, entretanto, que a forte 

negativa do mestre Wieck poderia ter algo de profético, na medida em que ele desconfiava da 
sanidade de seu ex-aluno e futuro genro. Profecia essa que se realizou integralmente. 
Após o casamento, Schumann e Clara mantiveram um relacionamento de encanto, paixão e mútua 
admiração. Tiveram oitos filhos durante a vida de casados e trabalharam ativamente, cada um em 
suas carreiras individuais. O ano de 1840 foi também batizado de “Liederjahre”, ou ano das 
canções, pois foi nesse ano que Schumann compôs a maioria de suas obras para canto e piano. 
Esse gênero musical, o Lied, mostra a profunda influência de Schubert em Schumann, pois o 
compositor austríaco foi, sem dúvida, o maior expoente nesse gênero musical. Um ano antes, em 
1839, e em meio ao dramático romance entre Schumann e Clara, ele conclui sua magnífica 
Fantasia em dó maior Opus 17, obra prima em que Schumann pede claramente para que o 
primeiro movimento seja executado do princípio ao fim de maneira fantástica e apaixonada. A 
Fantasia Opus 17 traz um turbilhão de imagens sonoras fantasiosas, um ímpeto de emoção que 

supera todas as dificuldades formais. A forte tensão entre opostos, entre Eusebius e Florestan, é 
ilustrada através de passagens de extremo vigor e agitação, alternando-se com momentos de 
profunda melancolia.  
Charles Rosen11, grande pianista e musicólogo americano, autor do consagrado e célebre “A 
Geração Romântica”, testamento da mais profunda análise dos compositores do romantismo, 
escreve várias passagens onde temos uma pista da relação entre a psicologia, a psicopatologia e a 



música de Schumann. Analisemos algumas delas, presentes no capítulo “Schumann: triunfo e 

fracasso do ideal Romântico”: 
“A loucura foi uma forma imprevisível de inspiração. Possuía seu próprio ritual de demonstração e 
seus próprios métodos de persuasão, uma lógica da noite e dos sonhos, de certo modo tão 
poderosa e convincente quanto a lógica diurna. Em nenhum outro lugar isso fica tão patente 
quanto na obra de E.T.A.Hoffmann, que exerceu a mais profunda influência em Robert Schumann. 
Em suas histórias, o mundo da realidade cotidiana coexiste com um mundo alucinatório de ilusão 
que confere significado ao primeiro: o mundo “real” tem prioridade, mas é ininteligível sem o 
irracional e absurdo mundo das sombras, mágica e paranóia, que está sempre presente.” (p.849)  
Nesta passagem, Rosen tenta mostrar a ligação entre o imaginário fantástico de Hoffmann e as 
idéias musicais derivadas em Schumann. O demonstração disso está na célebre Kreisleriana Opus 
16. Foi por ter quase se identificado ao personagem Johannes Kreisler, músico fantástico, 
amoroso, alucinado, tirado de um romance de E.T.A. Hoffmann, que Schumann compôs suas 

Kreislerianas, cujo subtítulo de Phantasien – a se entender no sentido romântico da palavra, mais 
próximo de pesadelo do que de fantasia – também é, aliás, uma referência ao autor dos Contos 
Fantásticos12. Rosen11 continua sua exposição: 
“Quer seja a fonte pessoal ou estilística, Schumann foi simultaneamente seduzido e repelido pela 
loucura, fascinado e ao mesmo tempo aterrorizado. Ele é, de fato, o compositor a alcançar, antes 
de Wagner, as mais poderosas representações musicais dos estados patológicos do sentimento, e 
parte de sua música possui, dada sua modesta escala, uma concentração negada às 
inevitavelmente mais difusas formas das obras para o palco” (p.850) 
Aí temos um reconhecimento claro de que a obra de Schumann traz uma forma de psicopatologia, 
no sentido mais profundo de psico, pathos e de logos, em outras palavras, um forma de discurso 
(logos), no caso musical, acerca do que afeta (pathos) a psique (psico). Acrescenta-se, agora, um 
pouco mais detalhamento musical: 

“...com muito mais poder e paixão intensas, sobretudo a violenta, excêntrica e poética 
Kreisleriana, opus 16, de 1838. A violência é evidente na página inicial, assim como o é a 
utilização de períodos rítmicos sistematicamente opostos. Na primeira peça, o baixo jamais 
coincide com um tempo forte até o oitavo compasso, e a extraordinária passagem, que parece 
precipitar no meio de um processo que já tivera início antes da peça começar, possui uma fúria 
não muito freqüentemente encontrada...” (p. 878) 
Essa é uma referência ao início violento, agressivo, furioso e pesado da Kreisleriana. Podemos 
imaginar uma psicopatologia musical da agressividade de Schumann, nítida representação de seu 
caráter e do desenvolvimento de sua personalidade dividida e ao mesmo tempo integrada. 
Prosseguindo: 
“...Tal como os poetas românticos, Schumann ao mesmo tempo opôs e combinou o racional e o 

irracional, o consciente e o inconsciente....O ritmo em Schumann é obsessivo: uma vez começado 
um padrão ele parece estar geralmente inapto a alterá-lo sem que haja um considerável esforço 
de vontade...”(p. 894-5) 
Temos, novamente, uma menção clara à tensão entre opostos no mundo emocional de Schumann. 
Um forte traço obsessivo de sua personalidade expressa-se através da repetitividade do padrão 
rítmico em suas obras. Rosen11 prossegue, tentando demonstrar com mais clareza essa 
obsessividade: 
“Os extremos a que Schumann iria chegar ao explorar o detalhe obsessivo lhe conferiam esse 
poder. Ele tolhe a respiração da maior parte de sua obra, exceto por algumas poucas obras longas 
e bem sucedidas, mas, em compensação, muito de sua música adquire uma intensidade hipnótica. 
Mesmo as alegres peças no velho estilo alemão dos estudantes de colégio, adeptos de uma 
cerveja, assumem uma densidade neurótica à medida que Schumann leva os ritmos para além 

dos limites do espaço e do tempo” (p. 909)  
A música de Schumann, acrescida de sua obsessividade na questão rítmica, torna-a densa, 
profunda, insistente e, por quê não, hipnótica e neurótica. Aqui talvez possamos imaginar o 
quanto a atividade musical criativa “organizou” a personalidade de Schumann, quer em relação a 
traços obsessivos, repetitivos, quer em relação ao risco de cisão, “splitting” do eu. Isso ficará 
muito evidente quando olharmos com atenção os distúrbios de linguagem, expressando a 
repetitividade ao extremo através da presença de intensa ecolalia, verbigeração e gigantesca cisão 
do eu, que se manifestaram em seus dois últimos anos de vida5.  
So rasch wie möglich 
Voltando ao biográfico, após analisarmos a relação entre sua música e aspectos de sua 
personalidade, Schumann apresenta algumas “crises” nervosas nos anos de 1843, 1844 e 1847. 
São crises caracterizadas por comportamento irritável e agressivo, além de instabilidade de humor 

com extremos entre agitação e melancolia. Essas crises remitiam e Schumann contava com o 
apoio da esposa e de um bom círculo social de apoio. Mas já era perceptível o prenúncio de que as 
tensões emocionais estavam no limite. O fio que unia sua integridade emocional e lhe garantia 
sanidade estava arrebentando. É importante ressaltar que essas tensões aumentam quando 
Schumann começa a ganhar alguma projeção como compositor, quando deixa de ser meramente 
o “marido de Clara”, a consagrada pianista. Algumas questões permanecem especulações: será 
que quando ele começou a ser reconhecido como compositor, quando surgem algumas exigências 



narcísicas, de contato com outros músicos, de assumir uma identidade profissional clara, sua 

música perdeu o poder integrador ou estabilizador emocional? Será que quando começam as 
necessidades de construção e manutenção de uma auto-imagem no mundo social, seu mundo 
interno passa a não suportar essas pressões? Ou será, então, que sua música “falha” em relação à 
função simbólica a ela designada, qual seja: suprir a falta do terceiro elemento, o elemento de 
mediação que faltaria ao psicótico, o chamado Nome-do-Pai, propiciador da chamada castração 
simbólica? 
Para podermos falar dessas duas hipóteses – insuficiência narcísica ou perda de suplência ao 
Nome-do-Pai foracluído e propiciador da castração simbólica – precisamos partir de uma hipótese 
anterior: a de que Schumann apresentava uma organização psicótica de personalidade. É possível 
mencionarmos pelo menos três evidências ligadas à corporalidade que poderiam revelar um 
“ilimite primordial” sugestivo de uma organização psicótica. A primeira, já citada neste texto, 
refere-se à paralisia do dedo anular esquerdo, o que o impediu de se tornar um pianista 

profissional. Essa paralisia foi gerada por uma verdadeira violência em relação à capacidade de 
esforço de seu dedo, pois Schumann desenvolve um mecanismo de presilha e roldanas, 
absolutamente não convencional aos métodos de estudos tradicionais da época, submetendo seu 
dedo ao esforço extremo até sua aniquilação. A segunda evidência refere-se ao não respeito aos 
limites do corpo em relação à execução musical. Em uma de suas obras, entitulada Tocatta, 
Schumann dá sinais de que sua composição não levaria em consideração o limite de abertura das 
mãos do intérprete em relação à possibilidade de uma boa execução. É como se o compositor 
desconsiderasse os limites físicos da execução técnica. Nesse sentido, caminha nossa terceira 
evidência, subtítulo desse trecho do nosso texto – So rasch wie möglich – referindo-se à indicação 
de andamento do primeiro movimento de sua Sonata para Piano Opus 22, pedindo para o 
intérprete tocar o mais depressa que seja possível, ou seja, um compositor pedindo diretamente 
para que o intérprete chegue no seu limite de velocidade de execução, fato inédito na musica 

ocidental.  
Se Schumann era um psicótico de fato, temos uma outra pergunta: sua música foi uma 
contingência importante ou foi algo mais, algo que viria para suprir uma falha primordial, e que 
retardaria o desencadeamento de um eventual surto psicótico? Para responder esta pergunta, um 
fato é relevante. Do ponto de vista psicopatológico, a franca irrupção de um surto aos 44 anos de 
idade, de magnitude esquizofrênica como veremos adiante, sugere a possibilidade desse evento 
ter sido retardado, pois a maioria dos surtos dessa magnitude ocorreria sensivelmente mais cedo, 
algo em torno da segunda ou, no máximo, terceira décadas de vida. Partindo dessa suposição, 
podemos especular se sua música ofereceu essa possibilidade de suplência. O conceito de 
“sinthoma” desenvolvido por Lacan, e comentado por inúmeros outros autores3,4,7, em sua 
última fase de pensamento sobre as psicoses, sobretudo o caso de James Joyce, pode ser de 

grande valia no caso da música para Schumann. Nas palavras de Marcelo Muniz Freire3, 
“Então, por quê Joyce não era de fato psicótico? Por quê ele nunca atravessou um surto psicótico? 
A resposta lacaniana consiste em sustentar que ele teve sucesso ali onde a grande maioria dos 
psicóticos fracassa, ou seja, conseguiu construir uma suplência capaz de sustentar o 
entrelaçamento do nó, produzindo com isso uma estrutura subjetiva muito diferente da habitual, 
todavia suficiente para permitir-lhe viver praticamente como um neurótico, isto é, fazer frente a 
uma série de experiências simbólicas sem com isso cair, entrar em crise......Lacan conclui que 
Joyce era um desabonado do inconsciente, ou seja, que não se tratava, nesse caso, de formações 
do inconsciente. Joyce trabalhava diretamente no real de letra e extraía seu gozo, de uma forma 
tal que não fazia laço com um sujeito afetado pelo inconsciente. O neurótico, diz Lacan, faz amor 
com seu inconsciente, ou seja, é atraído por aquilo que pode lhe revelar algo acerca de seu 
próprio inconsciente. Nada no texto final de Joyce é capaz disso, e é isso que torna tal escritura 

tão ilegível para nós neuróticos. A escritura era, para aquele, o seu sinthoma, isto é, sua forma 
privilegiada de gozo, de um gozo para além de qualquer demanda ao Outro, um gozo da letra que 
se exercitava não por meio de uma recusa à não-existência da relação sexual, mas, ao contrário, 
através de seu reconhecimento, e cuja tarefa era a de bordejar este ponto de impossível, fazendo 
com isso subsistir a falta, o furo real. Para Joyce, acossado pelas palavras impostas, escrever era 
uma forma de manter seu equilíbrio psíquico.” (p.197-9) 
No que diz respeito às dificuldades narcísicas crescentes, o ano de 1851 parece ser um divisor de 
águas. Nesse ano, o casal Schumann muda para Dusseldorf, pois ele foi convidado para ocupar o 
notável posto de Diretor de Orquestra. Tratava-se de um momento de grande progresso 
profissional. Seus momentos de franca instabilidade emocional aumentam. Perde o emprego de 
forma humilhante9:  
“E não surpreendentemente suas obrigações de regente pareciam estar muito acima de suas 

forças. Schumann nunca tinha sido um bom regente, incapaz de manter a disciplina ou transmitir 
claramente aos executantes as suas intenções. Agora, sua apatia e desligamento, combinados 
com uma sensação obsessiva de que a música estava sempre sendo tocada depressa demais, 
estavam convencendo as autoridades de que ele ficara inabilitado para o cargo...... No círculo de 
Schumann há muito vinha se acreditando que ele sofria de um mal definido “estado nervoso” 
agravado pela contínua sobrecarga de trabalho. Embora Clara tivesse adotado uma rotina que 



protegia o marido tanto quanto possível de tensões sociais e profissionais, ela parece não ter 

encarado a possibilidade de sobrevir um colapso mental...” (p. 26)  
Começam, nessa época, as primeiras vivências alucinatórias. Começa a ouvir uma melodia bela e 
sublime, que acredita ter sido enviada pelo espírito do compositor Schubert, o Geisterthema8: 
“Contudo, mal se deitavam, ele pedia luz a Clara: Franz Schubert e Felix Mendelssohn haviam lhe 
enviado um tema que ele precisava anotar. Clara tentou dissuadi-lo, falando-lhe meigamente, 
para espantar a nova alucinação. Mas não. Ele se levantou para anotar o Geisterthema, o tema 
dos espíritos, estranhamente suave e calmo, “maravilhosamente comovente e de fato religioso”. 
Depois, tornou a se deitar. Viu anjos. Disse que os anjos o rodeavam, faziam-lhe revelações em 
música, uma música celestial, e desejavam boas-vindas a Clara e a ele, já que antes do fim do 
ano, eles iriam encontrá-los. De repente, o canto dos anjos cedeu lugar ao dos “demônios 
vermelhos”, demônios que davam gritos de hiena e de tigre, e o acusavam, dizendo-lhe que ele 
era um criminoso que iria para o inferno. E aquele sofrimento de novo! Robert pôs-se a gritar de 

dor, a se debater. O doutor Hasenclever e outro médico vieram dominá-lo e mantê-lo na cama até 
que ele caísse esgotado, tendo cessado o carnaval de pesadelos.” (p. 130-1) 
Esta melodia evolui para uma espécie de chiado, que continuou ininterruptamente atormentando-
o. Passa a apresentar comportamentos bruscos e muito agressivos em relação à esposa. 
Inquietação intensa. No início de 1854, tenta se suicidar, atirando-se de madrugada nas frias 
águas do rio Reno. É resgatado com vida e internado no asilo de doentes mentais de Endenich, 
próximo a Bonn. Schumann fica dois anos internado até sua morte em 27 de julho de 1856. Nesse 
período evoluiu com uma progressiva piora de seu estado mental5. No início, apresentava idéias 
delirantes persecutórias e alucinações auditivas, acreditava que Dusseldorf havia sido destruída, 
além de ecolalia, repetindo tudo o que o enfermeiro lhe pedia. Com o tempo, começou a 
apresentar solilóquios diante do piano e a conversar com um ser imaginário que o atormentava. 
Passou a apresentar súbitas e intensas explosões de agressividade e seu discurso foi se tornando 

incoerente, por vezes automatizado e monótono, até a incompreensibilidade absoluta, 
compensada por um desfile de neologismos. Como toda a psicose grave, surge um intenso 
negativismo, levando a uma progressiva recusa alimentar, o que provavelmente o levou a morte. 
Nesses dois anos de internação, recebeu algumas visitas de pessoas próximas, sobretudo Clara, 
além dos amigos Brahms e Joachim. O registro médico completo de Schumann em Endenich, faz 
parte hoje do acervo da Academia de Artes de Berlim e tem sido muito estudado por seus 
biógrafos. 
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