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Apreciação crítica da peça  

“Filhos do Fogo de Deus” 

 

 

 

 No dia sete de outubro de 2016 (sexta-feira) foi apresentada a peça “Filhos do 

Fogo de Deus” no auditório da Escola Dr. Jorge Augusto Correia. A peça conta com a 

participação de Mário Spencer e Thomas Bakk, com roteiro e direção de Tela Leão e 

música incidental de Victor Gama. 

 Através dos dois atores estão representados um dos países emissores de 

escravos, Guiné, e o maior país de língua portuguesa recetor de negros, o Brasil. A 

peça cria ainda mais realismo quando Mário Spencer explica que o seu nome vem de 

um senhor que detinha os seus antepassados como escravos. A peça retrata viagens 

de navios negreiros onde maltratavam os escravos e até relatos de pessoas lá 

embarcadas. É apresentado, também, um excerto de Pessoa sobre o direito dos 
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brancos de escravizar os negros, mostrando assim um lado negativo do poeta, 

aclarando a ideia da sua personalidade.  

 A inserção de música na peça provoca animação e ainda mais carácter, 

aumentando o interesse da audiência. Apesar de serem somente dois atores em palco, 

conseguiram interpretar e alimentar a imaginação da plateia acerca das diferentes 

personagens da peça. Os trajes ajudam também na caracterização destas. Porém, por 

vezes, os trajes não se adequam à personagem interpretada, pois Thomas e Mário são 

tanto “senhor” como escravo.  

 A peça retrata a escravidão no passado, onde Portugal teve, infelizmente, um 

grande papel. A mesma provoca ainda a reflexão sobre o tema nos tempos modernos 

onde a escravidão, por incrível que pareça, ainda não é inexistente, é um assunto 

pouco falado, logo pouco combatido.  

Joana Gromicho, nº 8, 11º B 

Revisão por Ana Cristina Matias 
 (Professora de Português) 

 

 


