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A advogada que viu Deus e o Diabo e 
depois voltou para a Terra. 

1ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. A peça conta a história de Jeová Pereira Mendes, um jovem que vende a alma ao diabo para conseguir 

poder. Ele cresce e acaba tornando-se ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), mas, ao sentir a morte 
se aproximar, arrepende-se do acordo e contrata a melhor advogada que conhece Maria Vitória, para 
defendê-lo. Depois de beber um café envenenado pelo próprio ministro, a advogada vai parar no inferno 
e entra com uma ação contra o diabo. Daí em diante, a trama da jurista para libertar o cliente segue a 
todo vapor. 
Rodolfo Cordón afirma que o objetivo da obra é satirizar e fazer críticas a elementos das instituições 
brasileiras, como a burocracia e a morosidade na resolução dos processos judiciais e a corrupção da classe 
política, semelhante ao que propõe a obra do poeta barroco brasileiro Gregório de Matos, apelidado de 
“Boca do Inferno”. O ator acredita que a peça se aproxima em muito aos elementos do teatro grego, como 
a crítica política, a sátira, relação com a religião. O enfoque contemporâneo, porém, promove dinamismo 
e fácil compreensão. “A pessoa não consegue rir da piada na comédia grega, a não ser que entenda todo 
o contexto histórico da época. Aí você lê uma comédia que não tem graça. A nossa é atual e as pessoas 
riem. Esse foi o motivo para nos escolherem. Isso nos enche de orgulho”, afirma.  

Disponível em: [https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-
estudante/ensino_ensinosuperior/2018/11/29/ensino_ensinosuperior_interna,722404/peca-brasiliense-e-obra-obrigatoria-para-

estudantes-no-pas-1.shtml] acesso em 02/09/2020 
 

Com base no texto e no seu conhecimento da peça A advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou 
para a Terra, do Grupo G7, assinale a alternativa correta.  
a) A obra, de certa forma, critica a morosidade da tramitação dos processos e da burocracia existente 

no sistema jurídico brasileiro.  
b) A peça, segundo Cordón, se assemelha ao teatro romano, assim pode-se afirmar que a comédia 

do grupo G7 alcança sucesso de público.  
c) O ministro Jeová Pereira Mente é um simples jurista que paga a primeira parcela para a advogada 

por meio de transferência bancária. 
d) Pode-se inferir que o café é uma espécie de poção mágica que provocou o ataque cardíaco da 

advogada, que após o consumo delirou.  
 
02. Ministro: A Advogada? Ah, sim. Mande-a entrar. 

Advogada: Excelência, afliges-me com vosso reptício abunde. Estava no aniversário do meu filho, saí 
às pressas, antes mesmo dos parabéns, apenas porque foi um chamado urgente de vossa parte. Que 
sintomática adversidade abilolou vossa mente com uma preocupação fidedigna? 
Ministro: Obrigado pela consideração, doutora. Pode tirar o chapeuzinho de festa. Sente-se. 
Advogada: Dr. Jeová Pereira Mente (de vez em quando), estou atormentada com a ausência 
semântica da significância de minha presença em vossa predilexia. O que se avulta no horizonte de 
vosso vislumbre, Excelência? 
Ministro: Doutora, por favor, menos juridiquês e mais português, vamos? 
Advogada: Qual o motivo que me traz aqui tão sem prévia notícia, muito embora encha-me de 
orgulho e honra, nesta ventura de verão? 
Ministro: Doutora, eu estou mal. Sinto aquela vadia escorregadia espreitar-me nos hospitais e 
consultórios. A maledicente finalmente vinda sem escapatória, a peremptória, a vagabunda de 
barafunda insolente e malcriada, a criada do cão, do destino, do acaso e de si mesma. A morte. 
Advogada: Oh! E como posso ajudá-lo, Excelência? 
Ministro: Pois muito bem, Dra. Vitória, mandei chamá-la aqui porque tenho uma proposta ousada 
para lhe fazer. 

Grupo G7. A Advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra (com adaptações). 
 

Tendo como referência a peça A advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra, do 
Grupo G7, assinale a alternativa correta.  
a) A advogada é a personagem principal da peça e ela está presente no plano terrestre e no 

extraterrestre. 
b) A morte é a personagem antagonista da peça e que causa as maiores dificuldades para o 

andamento do processo. 
c) Ao longo da peça do grupo G7 há o predomínio da linguagem jurídica, exceção apenas a esse 

fragmento. 
d) O chapeuzinho que a doutora usa é uma menção ao ícone do movimento da esquerda festiva. 


