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O ESCRAVO VAI À ÓPERA: ÓPERA E ESCRAVIDÃO  

NO RIO DE JANEIRO AO REDOR DE 1850 

Resumo 

Se, por um lado, foi a riqueza produzida pela mão de obra 

escrava que financiou a importação da ópera europeia pa-

ra o Brasil, por outro, a proibição do tráfico negreiro foi 

instrumental para a instalação definitiva de um sistema 

de ópera no império tropical, uma vez que, como nota Luiz 

Felipe de Alencastro, um dos efeitos da Lei Eusébio de Quei-

róz foi o aumento da importação de bens de consumo su-

pérfluos ou de luxo, que substituíram os africanos como 

lastro na balança comercial brasileira. A literatura e a im-

prensa deixaram ricos testemunhos das venturas, desven-

turas e contradições desse momento. A partir da peça O 

demônio familiar (1857), de José de Alencar, bem como da 

polêmica travada entre Francisco Otaviano e Paula Brito a 

propósito dela, este artigo pretende explorar os vasos co-

municantes entre os universos do teatro lírico e do regime 

escravista, no Rio de Janeiro ao redor de 1850.

THE SLAVE GOES TO THE OPERA: OPERA AND  

SLAVERY IN RIO DE JANEIRO IN AND AROUND 1850

Abstract

While the wealth produced by slave labour financed the 

importing of European opera to Brazil, the ban on the 

slave trade was instrumental to the definitive installa-

tion of an operatic system in the tropical empire. As 

Luiz Felipe de Alencastro highlights, one of the effects 

of the Eusébio de Queiróz Law was an increase in the 

importation of superf luous and luxury goods, replacing 

enslaved Africans as ballast in Brazil’s trade balance. 

Literature and journalism left r ich testimonies of the 

adventures, misadventures and contradictions of this 

period. By analysing the play O demônio familiar (1857) by 

José de Alencar, and the controversy it generated in the 

press between Francisco Otaviano and Paula Brito, this 

paper seeks to explore the f lows between the universes 

of lyrical theatre and slavery in Rio de Janeiro in and 

around 1850.
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