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Moralidade e música em 
O primo Basílio 

Elizabeth Smith

O primo Basílio, de Eça de Queirós, contém uma abundância de cenas e alusões à música. Os personagens 

cantam, bailam, tocam instrumentos e assistem às óperas no Teatro Real de São Carlos. Mesmo sem informação 

biográfica, conseguimos perceber que “a cultura musical de Eça de Queirós ultrapassava a dos seus contemporâneos em 

Portugal”, por causa das descrições detalhadas dessas cenas no livro (Santos Ferro 634). Luís dos Santos Ferro escreve: 

“[Eça de Queirós] considerava a música não apenas como amador, no sentido original do termo, mas como pensador. A 

música representava para ele o mais alto grau da arte e a expressão mais completa da espiritualidade” (634). Por isso, no 

romance, há muitos personagens, incluindo a principal, que amam a música, mas não se esforçam por analisar e pensar 

profundamente na música. Por exemplo, há mais instantes da Luísa ouvindo ou tocando música que qualquer outro 

personagem, a fim de deixar seus sentimentos serem influenciados por essas composições. Infelizmente, Luísa só se 

diverte com as árias e peças que ouve e não procura o significado profundo que essas obras oferecem. Por causa dos 

instantes em que Luísa interpreta a música superficialmente, O primo Basílio sugere que a música seja utilizada como 

uma fonte de aprendizagem, e não apenas diversão.

Dado que Luísa é burguesa, tem tempo e dinheiro suficiente para apreciar as artes. Sem nada importante a fazer, 

passa as manhãs lendo romances de amor, que contêm histórias estereotípicas da morte pelo amor recusado. Quando 

Luísa lê o final da Dama das camélias, uma tragédia em que uma mulher é desgraçada e abandonada pelo namorado, 

chora um pouquinho e desfruta a tristeza forte que o livro provoca: “Foi com duas lágrimas a tremer-lhe nas pálpebras 

que acabou as páginas da Dama das camélias. E estendida na voltaire, com o livro caído no regaço, fazendo recuar a 

película das unhas, pôs-se a cantar baixinho, com ternura, a ária final da Traviata” (Eça 9). Neste trecho, está claro que 

Luísa não simplesmente sente a tristeza da história, mas gosta de senti-la, porque segura o livro perto do coração e 

permanece sentada. Tal prolonga esta experiência emocional por cantar a ária da Traviata, a adaptação operática do livro, 

que introduz essa mesma atitude com respeito a música (Fedorcheck 34). Robert Fedorcheck explica: “The perfect 

musical complement to Luisa is the opera precisely because of its extravagant fantasies and total license” (34). Ou seja, 

porque essa sentimentalidade do romancismo é manifestada nas óperas mencionadas – A Traviata, neste caso – podemos 

inferir que Luísa acha que a função das óperas, e também dos romances, é de expressar e evocar emoções fortes. Porém 

sua atitude não é limitada às óperas, mas também se aplica à música em geral.  Por exemplo,  há pelo menos três instantes
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em que os sons da música “entram na alma” de Luísa. Um desses exemplos acontece no parque, com Dona Felicidade e 

Basílio, quando Luísa ouve “Fado do Vimioso” e “aqueles sons entraram-lhe na alma como um vento doce, que fazia 

agitar brandamente muitas sensibilidades passadas, suspirou baixo” (Eça 66). Aqui observamos que a música influencia 

Luísa, “entrando na alma” (talvez tornando-se parte dela) e lembrando-lhe dos sentimentos passados. O suspiro pode ser 

interpretado em duas maneiras; poderia significar ou que Luísa gosta dessa nostalgia, ou que está chateada com a 

memória. Na verdade, ambas interpretações demonstram que Luísa ouve a música para ter uma experiência emocional.

Desde que Luísa também pede a Sebastião e a Leopoldina que toquem certas peças, Luísa manifesta sua tendência 

de mudar de disposição, por causa da música. Antes da saída de Jorge, Sebastião toca piano, com Luísa e o marido 

presentes. Começa tocando um noturno de Chopin, que é famoso por este gênero. The Oxford Companion to Music 

define noturno: “A 19th-century, Romantic piano piece of a slow and dreamy nature in which a graceful, highly 

embellished melody in the right hand is accompanied by a broken-chord pattern in the left” (Bellingham). De acordo 

com esta explicação, é provável que Sebastião crie um ambiente triste e nostálgico por tocar esse noturno. Enquanto 

ouve, Luísa exclama que se sentirá só durante as semanas sem Jorge em casa. Em fim, não aguenta a tristeza que vem pela 

combinação dessa ideia e do noturno, e por isso pede ao pianista para tocar a “Malaguenha”, uma peça exótica, mística e 

menos triste. O efeito tem êxito: “Aquela melodia cálida, muito arrastada, encantava-a” (Eça 35). Mais tarde, Leopoldina 

vem visitar Luísa, e também se senta ao piano. Começa a tocar e cantar uma paródia provocante duma ária, mas Luísa 

interrompe, pedindo-lhe para tocar o fado, porque “queria alguma coisa triste, doce” (112). De novo, Luísa deixa sua 

disposição mudar conforme a música: “o fado, os versos entristeciam-na um pouco” (113). Contudo, Luísa não é a única 

pessoa com essa tendência de escolher música. Depois de voltar da viagem, Jorge está chateado com a melancolia das 

peças que Sebastião, de novo, toca: “A melancólica atitude do seu corpo abatido enfureceu Jorge” (246). Tal como Luísa, 

Jorge pede-lhe para tocar algo alegre, mas caso não receba o que quer, canta Dies Irae numa brincadeira. Seu espetáculo é 

tão ridículo que Luísa e Sebastião riem, dando-lhe o ambiente feliz que Jorge preferiria. Mas é preciso notar que “seu 

corpo” é uma referência vaga no contexto. É possível que esta frase se refira ao corpo de Jorge, mas por causa do foco na 

Luísa (e na sua reação melancólica da música) nas frases anteriores, também é possível que se refira ao corpo de Luísa. 

Esta segunda interpretação talvez demonstre que Jorge é menos influenciado pelas peças que a Luísa, mesmo que ele 

também reconheça o poder emocional da música.

Basílio reconhece esse poder sentimental da música – e como ele afeta Luísa. Por isso, canta várias canções que 

provocam o sentimento que quer que Luísa tenha. Isto acontece enquanto canta “Medjé, a melodia de Gounod, tão 

sensual e perturbadora. Aquelas notas quentes passavam-lhe na alma como bafos de uma noite elétrica. E quando Basílio 

saiu, ficou sentada, quebrada, como depois de um excesso” (Eça 89). Nesta situação, Basílio canta para Luísa com paixão, 

até sexual, para demonstrar que tem esse desejo e para evocar o mesmo em Luísa. Assim, Basílio aproveita-se da função 

emocional da música,  que tem grande influência na vida de Luísa.  Concordo com Fedorcheck e Marisa  Corrêa Silva que
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esta cena,  e outras,  são exemplos de presságio  ou prolepse dos eventos a seguir.  Contudo,  também considero-as um 

exemplo em que os personagens aceitam as emoções fortes na música e agem por causa de se tornarem mais fortes. Com 

esta perspectiva, Basílio persuade Luísa a ter a aventura por meio da música que canta. Do mesmo modo, a última frase 

da citação implica que Basílio está exausto da relação, mesmo antes de ir ao “paraíso”. Por isso, suas decisões futuras, de 

deixar Luísa em desgraça e dívida, também poderiam ser influenciadas pelos sentimentos na música. Outro exemplo 

acontece na sua primeira visita a casa de Luísa, enquanto canta “Filha do pescador” e Luísa toca o acompanhamento. Esta 

canção de amor, escrita por Meyerbeer, é o chamado de um amante ao outro, em que diz: “Vem! Vem / Pousar, ó doce 

amada, / Teu peito contra o meu” (Eça 79). Durante este refrão, Basílio olha a Luísa com “uma significação de tanto 

desejo que o peito de Luísa arfou, os seus dedos embrulharam-se no teclado” (79). Por cantar com tanta paixão, Basílio 

implica que a letra tem certo significado na relação entre ele e Luísa. Está claro que esta estratégia é bem sucedida, porque 

Luísa reage visivelmente, talvez em surpresa ou em agitação, e no fim aceita o chamado.

Ademais, uma grande parte do enredo e das cenas individuais parece cenas das óperas que os personagens 

conhecem. Por exemplo, há várias árias mencionadas ou cantadas no livro destes três óperas: L’Africaine, La Traviata e 

Fausto. Em L’Africaine, o navegador Vasco da Gama e uma rainha africana, chamada Selika, apaixonam-se, embora os 

dois se tratassem mal no passado. Cantam sobre o “paradiso” do amor, e decidem casar-se. Logo depois, o navegador  vê 

a sua noiva,  Inês,  e recusa a oferta da Selika.  Devastada,  a rainha  suicida-se  (Huebner, “Africaine, L”). Embora não 

seja óbvio a alusão desta obra, Paulo e Judith Pinto notam que a canção baiana, sobre uma negra sendo abandonada pelo 

namorado, é uma paródia contemporânea de L’Africaine (54). Assim, explicam: “Vasco da Gama and Selika, the overseer 

and the negress, the cosmopolitan Basílio and the provincial Luísa are in essence one couple” (54). A comparação é 

válida, porque reflete como Luísa considera sua relação com Basílio; seu amor é comparável a um “paraíso”, e ela espera 

que dure muitos anos. Contudo, Basílio foge a Paris, onde está sua namorada. Em La Traviata, Violetta e Alfredo amam-

se com um amor verdadeiro, mas quebram a relação quando Violetta aparece com outro homem numa festa. Quando 

percebe que a segunda relação não tem tanto valor como a primeira, Violetta pede a Al-fredo para voltar. Regressa, mas a 

mulher está fraca e sem esperança. No fim, Violetta morre também (Parker). Esta história, que Luísa lê e canta, parece a 

relação entre Jorge e a esposa. Amam-se sinceramente, mas a aventura com Basílio divide sua união. Nos últimos 

capítulos, Luísa morre de fraqueza embora Jorge a perdoe. Em Fausto, Margarida apaixona-se por Fausto, um académico 

que vendeu sua alma aos demônios do inferno. Por razões egoístas, seduze-a, e outras meninas inocentes, só para 

abandoná-las na desgraça (Huebner, “Faust (ii)”). A semelhança com O primo Basílio está clara: Basílio, tal como Fausto, 

tem um motivo egoísta na sua sedução da Luísa, pois não tem planos de ajudá-la quando as consequências surgem e foge 

para a França – onde outra namorada está a sua espera.

Como tantas cenas no livro refletem cenas nas óperas, por que Luísa não consegue reconhecer as semelhanças? 

Por exemplo, Basílio canta parte dum dueto de Fausto. Enquanto ouve, Luísa lembra-se duma noite com Jorge em que 

ouviu  essa mesma peça  fora do  Teatro de São Carlos.  Tal como nos outros  exemplos acima,  a experiência  é emocional:  
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“Luísa, através das últimas vibrações dos seus nervos, ia entrando na realidade; os seus joelhos tremiam. E então, ouvindo 

aquela melodia, uma recordação foi-se formando no seu espírito, ainda estremunhado” (Eça 121). No início, Luísa resiste 

seu hábito de imaginar e desfrutar emoções da música, até que treme. Apesar do seu esforço, não consegue resistir e 

aceita a nostalgia da memória de Jorge. Por isso, está claro que Luísa já conhece, mais ou menos, a ópera Fausto. 

Contudo, não reconhece que sua relação com Basílio parece a relação entre Margarida e Fausto. Margarida é nova, 

respeitável e virtuosa, e por isso Fausto aproveita dela; Luísa também é mulher respeitável – há vários momentos em que 

outros personagens chamam-na “anjo” – e Basílio aproveita dela para satisfazer seu próprio desejo e apetite sexual. 

Quando Luísa duvida de sua sinceridade, Basílio responde: “Uma ligação como a nossa não é o dueto do Fausto. Eu amo-

te; tu, creio, gostas de mim; fazemos os sacrifícios necessários; encontramo-nos, somos felizes [...]. Que diabo queres tu 

mais? Por que te queixas?” (156). Nesta conversa, Basílio utiliza a música para manipular Luísa, e assim convencê-la que a 

aventura no “paraíso” é justificada. A ironia é que essa ligação entre os dois amantes é, de facto, como o dueto do Fausto. 

Tal como Fausto finge seu amor por Margarida, Basílio também finge amor verdadeiro para consolar Luísa antes de 

deixá-la, sem cumprir “os sacrifícios necessários”. Embora conheça bem a ária, Luísa não percebe essa conexão entre sua 

própria vida e enredo da ópera, mesmo o enquanto assiste Fausto pela última vez. Ou seja, se Luísa percebesse essa 

semelhança mais cedo no texto, poderia ter evitado o destino da aventura.

Em contraste, Sebastião reconhece as mensagens morais das peças e utiliza esse conhecimento para o melhor. 

Desde pequeno, tinha tomado lições de piano e desenvolveu grande talento. Eça explica que se a mãe deixasse Sebastião 

seguir uma profissão musical, seria como Rossini (80). Com certeza por causa de sua educação, e porque “tocava 

admiravelmente, com uma compreensão muito fina da música,” é o personagem que tem o maior conhecimento e 

talento musical (34). Além disso, Sebastião é um dos personagens mais moral no livro. Por exemplo, enquanto jantavam 

com Acácio, os seus amigos falam sobre casamento. Alguns dizem que é fardo e que não faz mal trair a esposa ou seduzir 

mulheres casadas. Pedem a opinião de Sebastião, que diz que os casais devem ser fiéis toda a vida (239). Esta combinação 

de talento e moralidade não é por acaso; Luís dos Santos Ferro escreve: “Os músicos da galeria quei-rosiana são pessoas 

que o escritor trata com simpatia, figuras normalmente bondosas e humanamente atraentes” (637). No caso de Sebastião, 

é possível que seu conhecimento e estudo sério da música tenha a ver como uma figura bondosa. Enquanto toca o piano e 

assiste as óperas, não simplesmente evoca e sente os sentimentos das obras, mas também procura as mensagens sutis. 

Vemos isto quando Sebastião se preocupa sobre a fofoca da vizinhança sobre Luísa e Basílio. Como Jorge pede, o pianista 

esforça-se por cuidar de Luísa enquanto o marido está fora de Lisboa. Depois de ouvir uns rumores, considera a situação: 

“parecia-lhe tudo aquilo exatamente a ‘Ária da calúnia’ no Barbeiro de Sevilha: a calúnia ao principio leve como o frêmito 

das asas de um pássaro, subindo num crescendo aterrador até estalar como um trovão!” (Eça 142). Nesta citação, vemos 

que Sebastião já internalizou o tema da ária, porque percebe a ligação entre a realidade e a ficção – assim como a fofoca 

no Barbeiro de Sevilha cresce, a fofoca sobre Luísa vai crescer também. Porém, sua compreensão não acaba com 

reconhecimento:  Sebastião também está disposto a agir conforme dessa sabedoria. Quando Luísa pede que lhe ajude com 
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as ameaças de Juliana,  ele decide fazer tudo o que puder.  Na verdade,  o plano de apanhar as cartas de Juliana,  enquanto 

Jorge e Luísa assistem Fausto, é a própria ideia de Sebastião. Seu esforço de ajudar a amiga poderia ser ligado à sua 

memória da fofoca assustadora na “Ária da calúnia.” Ou seja, Sebastião considera a ária a ser um aviso dos perigos e 

efeitos da fofoca na sociedade. Por isso, reconhece a semelhança entre a obra e a situação entre Luísa e Juliana e está 

disposto a prevenir mais consequências. Por esta ocasião, Sebastião demostra uma boa maneira de abordar a 

aprendizagem moral pela música, em vez de apenas desfrutar o aspecto emocional.

A  justaposição das maneiras que Luísa e Sebastião utilizam a música implica que a função da música não deve 

ser apenas diversão. Dado que a atitude que Luísa tem sobre a música faz parte do destino da aventura, o livro condena a 

ideia que o único propósito da música é de expressar as emoções que os ouvintes queiram. Ademais, as ligações entre as 

obras musicais e o enredo de O primo Basílio são visíveis, embora não de forma óbvia, com os personagens. O facto que 

Sebastião reconhece essas ligações, aprende das mensagens sutis nas árias e age conforme essa sabedoria exemplifica uma 
maneira de encontrar melhores benefícios para abordar seu estudo musical – como a educação moral. Com este ponto de 

vista, o livro sugere que os leitores considerem a música não apenas como amadores, mas como pensadores.
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