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Apreciação Crítica da 

peça de teatro  
 

“Filhos do Fogo de 

Deus” 
 

 

A peça de teatro “Filhos do Fogo de 

Deus” é feita em forma de sessão de 

contos, protagonizada por Thomas 

Bakk e Mário Spencer, com direção 

de Tela Leão. Esta trata da 

escravatura infligida pelos 

portugueses em povos que 

consideravam “inferiores” e que, 

por conseguinte, tinham o direito de escravizar. 

Os atores personificam, com muito sentimento, relatos e cenas pavorosas que descrevem os 

maltratos dados aos escravos, e as condições horríveis em que viviam, forçados a viajar em 

navios negreiros onde muitos morriam de fome, sede, ou doenças. Se desobedecessem, eram 

terrivelmente punidos, senão mortos e atirados borda fora. Eram trocados e vendidos como 

nada mais que carga. Aos escravos de família era-lhes dado o apelido da mesma, como que a 

reforçar a ideia de propriedade. Mulheres negras eram forçadas a criar e amamentar os filhos 

de brancos, abandonando os seus. 

O objetivo da peça é não só dar um conhecimento mais aprofundado de acontecimentos 

passados, mas também alertar para outra forma de escravatura que ainda hoje decorre. 

A peça informa-nos também do facto de que Fernando Pessoa, um poeta e escritor português 

dos mais admirados e respeitados, era de opinião que a escravatura era uma coisa “lógica e 
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legítima”, dando a descobrir um lado não tão admirável do mesmo. Seguiu-se um pequeno 

debate sobre se esta opinião do grande poeta era justificável pela época em que viveu. 

A peça está muito bem conseguida, tendo fundamento em documentos históricos e factuais, e 

perfeitamente representada pelos atores, oferecendo aos espectadores uma viagem aos lados 

mais obscuros da história portuguesa. 

Dá-nos a oportunidade de olhar para o nosso passado com uma outra perspetiva que não 

aquela que apenas venera os “feitos gloriosos” dos nossos antepassados, e ignora os defeitos. 

A mesma coisa para a situação de Fernando Pessoa: para um homem de tanta inteligência e 

capacidade no terreno da escrita, é extremamente desconcertante descobrir que tinha um 

lado tão ignorante. 

Por outro lado, a mudança frequente de personagens e de contos sem qualquer aviso foi, por 

vezes, ligeiramente confusa para o público. 

Em suma, as descrições arrepiantes conjugadas com a excelente representação tiveram o 

efeito desejado de um despertar para a realidade tenebrosa que existiu, e ainda existe. 
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