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 A peça "Filhos do Fogo de Deus", 

protagonizada por Thomas Bakk e Mário 

Spencer (também este descendente de 

escravos), e dirigida por Tela Leão, tem 

como principal tema o esclavagismo 

praticado pelos nossos antepassados 

colonos. 

 A atuação dramática dos dois 

atores, juntamente com a música de 

Victor Gama, retrata a longa viagem dos escravos desde a costa africana até ao Brasil a 

bordo dos navios negreiros. Dá conta das atrocidades nele cometidas e os tumultos 

resultantes das condições desumanas a que eram submetidos. Esses tumultos deram 

origem a castigos impostos pela tripulação que, muitas das vezes, acabavam com a morte 

dos escravos castigados. 

 Posteriormente, retrata também a escravatura a que eram obrigados. A forma 

cruel como eram tratados só pelo simples facto de terem uma cor diferente, - existindo 

até algumas "razões científicas" que comprovaram a sua inferioridade -, e a forma como 

eram vendidos a baixo preço também são mencionadas. Esta última é evidenciada com 

uma música onde se ouve repetidamente "a carne mais barata do mercado é carne 

negra", sendo até preferível e mais barato comprar um novo a cuidar dos escravos já 

comprados. 

 Mas não só, integram ainda a peça relatos pessoais de escravos e histórias sobre 

como as mulheres negras eram obrigadas a cuidar dos filhos dos seus senhores, abdicando 

dos seus, e como eram vendidas, depois de darem à luz, como amas de leite. 
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 Também Fernando Pessoa e um dos seus heterónimos, Álvaro de Campos, são 

mencionados. O texto de Pessoa revela-nos um caráter até então desconhecido por 

muitos e que pode ser dececionante, caso este não tenha sido escrito ironicamente. 

 A forma como a peça foi encenada, desde o desempenho dos atores à inversão de 

personagens, ora um era escravo, ora outro,  até à caracterização de Mário Spencer, 

retratando as vestes dos escravos, e as músicas interpretadas por ambas as personagens 

em cena, tornaram a peça mais interessante. 

 Em suma, a peça foi bem concebida, deu a conhecer horrores vividos por tantos e 

suscitou um sentimento de revolta que se espera ser por todos exteriorizado quanto à 

escravatura, clamuflada,  que ainda acontece atualmente, tanto em Portugal como no 

estrangeiro. 
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