
SINOPSE PROVA DE FOGO 2003 

“PROVA DE FOGO NA BARCA DO INFERNO” 

 

PROPOSTA 

O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Prova de Fogo vai apresentar no Carnaval de 

2003 o enredo Prova de Fogo na Barca do Inferno, inspirado na peça teatral escrita por Gil 

Vicente. Segundo o autor, o destino das almas estaria em duas embarcações, uma 

representando o inferno (purgatório) e a outra o paraíso. Prontos para o embarque com anjos 

em direções ao paraíso ou com o diabo em direção ao inferno, os componentes da Prova de 

Fogo vão transformar o Sambódromo do Anhembi num verdadeiro palco teatral, representando 

o Auto da Barca do Inferno.  

DESENVOLVIMENTO 

O enredo foi dividido em três setores. No primeiro setor, vamos mostrar a luta entre o bem e o 

mal e os 7 pecados capitais, através dos "monstros do apocalipse". No segundo setor, 

apresentaremos a busca do ponto de equilíbrio através da religião e dos bons sentimentos. Por 

fim, o terceiro setor do enredo mostra como a mudança de pensamento e de atitudes podem 

levar ao paraíso, à glória e à vitória do bem sobre o mal.  

1º SETOR - OS MONSTROS DO APOCALIPSE 

Na Barca do Inferno é travada uma verdadeira luta entre o bem e o mal. Os "Monstros do 

Apocalipse" assombram as mentes daqueles prestes à sucumbirem às tentações, representadas 

aqui pelo 7 pecados capitais. Atenção para os convidados para a Barca do Inferno... é só tomar 

os caminhos: - A Luxúria: ostentação, esbanjamento, riqueza - O Orgulho: o eu como centro das 

atenções - A Ira: a raiva em sua maior escala. Violência e medo - Inveja: a mola secreta de 

atitudes - Cobiça: a cobiça é a força que propulsiona esta ação - Preguiça: causadora da má 

vontade e, por conseqüência, da incapacidade - Gula: uma das maiores tentações humanas. 

Causadora da obesidade, acaba levando à inveja, à cobiça e à preguiça. Ao ceder a uma ou mais 

dessas tentações, o homem acaba tendo que enfrentar conflitos interno e externos como a 

loucura, a guerra, entre outros males, numa verdadeira luta entre o bem e o mal.  

2º SETOR - EM BUSCA DO EQUILÍBRIO 

Na luta entre o bem e o mal, os componentes da Prova de Fogo buscam o equilíbrio. Mas afina 

o que é o mal e o bem? O que é mal para uns, para outros pode ser o bem. O desafio é encontrar 

o ponto de equilíbrio ou a medida da balança, cuja revelação pode ser encontrada no 

julgamento, ou melhor, numa análise interna e profunda. Para isso, o homem busca esse 

equilíbrio através da religião, da esperança no futuro, no amor e na paz universal.  

3º SETOR - A BARCA DO PARAÍSO RUMO À VITÓRIA 

Através do equilíbrio podemos obter uma trégua nessa verdadeira batalha interior e buscamos 

o paraíso. Mas isso depende, sobretudo, do nosso querer, da nossa vontade em superar as 

tentações que a todo momento aparecem em nossa vida. Em resumo, a mensagem da Prova de 

Fogo é a Barca do Inferno representa a nossa vida cotidiana, cujas tentações devem ser 

superadas para que possamos embarcar na Barca do Paraíso e, por conseqüência, conseguirmos 

a vitória, a glória e a felicidade. 
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