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Apreciação Crítica: “Filhos do Fogo de Deus” 

 
  

 Ouvimos falar frequentemente na época dos Descobrimentos portugueses com 

orgulho e admiração, enaltecendo os protagonistas desse momento histórico. No 

entanto, um dos aspetos que mais envergonha o passado de Portugal também está 

relacionado com este período. A escravatura é o tema principal da peça teatral “Filhos 

do Fogo de Deus”, protagonizada por Mário Spencer e Thomas Bakk e dirigido por Tela 

Leão. 

 No início da peça, o que mais se destaca é o figurino dos atores, que, ao 

encarnarem um escravo e um senhor de escravos, permitem criar uma imagem mental 

que ilustra os relatos seguidamente apresentados. 

 Esses relatos, pela sua veracidade histórica, dão a conhecer ao espetador os 

horrores do trabalho escravo e o sofrimento e dor daqueles que o exerciam, 

sentimentos também expressos no desempenho dos atores. 

 No decorrer da peça, é impossível não admirar a música que a acompanha, que, 

para além de aludir aos países e à época mencionados, ajuda a uma melhor 

compreensão das histórias narradas. Tal como a música, a interação dos atores com o 

público é igualmente um fator que torna a exibição mais dinâmica, contradizendo a 

crença comum que adjetiva a História como um assunto maçador. 

 O emprego de excertos de grandes autores lusófonos, como o Padre António 

Vieira e Fernando Pessoa, bem como o seu heterónimo Álvaro de Campos, atribui 

credibilidade à obra, expondo as suas opiniões sobre os direitos humanos e a 

escravatura. 

 “Filhos do Fogo de Deus” está inserida nas celebrações do aniversário de Álvaro 

de Campos e está associada às iniciativas da Organização das Nações Unidas para a 

década dedicada aos afrodescendentes e representa, por isso, um apelo ao fim da 

escravidão, que, infortunadamente, ainda é um problema presente nas sociedades 

atuais. 
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