
A impressão deste material não é obrigatória. 

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

1ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Semana 33 – Atividade 

 
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 19/10/2020. 
 

Com base no texto e no seu conhecimento sobre a peça A advogada que viu Deus e o Diabo e depois 
voltou para a terra, escolha a alternativa INCORRETA. 
a) A obra, de certa forma, critica a lentidão na tramitação dos processos e a burocracia do sistema 

jurídico brasileiro. 
b) A peça, segundo Cordón, se assemelha ao teatro grego, assim pode-se afirmar que a tragédia 

alcança enorme sucesso de público.  
c) O ministro Jeová Pereira Mente é um destacado jurista que pretende pagar a primeira parcela em 

uma maleta cheia de dinheiro. 
d) Pode-se inferir que o café é uma espécie de passe de mágica que transporta a advogada para o 

plano sobrenatural: o céu e o inferno. 
 
02. Brasília exporta teatro. Brasília exporta humor. É da cidade um dos grupos de teatro de maior sucesso 

no país hoje, a companhia de comédia Os Melhores do Mundo. Utilizando observações e críticas aos 
hábitos dos brasileiros, Os Melhores do Mundo construíram uma carreira de sucesso e já levaram suas 
encenações até a Portugal. O grupo foi precursor de uma nova geração de artistas da cidade que 
investem no teatro cômico, como os grupos de 4 é melhor, G7 e a companhia de comédia Setebelos. 

 

Disponível em: [http://www.anuariododf.com.br/cultura/teatro/] acesso em 27/10/2020. 
 

Tendo como referência o contexto da comédia em Brasília, assinale a alternativa correta. 
a) De acordo com texto é possível inferir que o gênero predominantemente produzido em Brasília é 

o cômico do grupo Os Melhores do Mundo. 
b) O gênero que crítica os costumes e os hábitos de certo grupo ou comunidade é denominado como 

comédia de estranhamento. 
c) O Grupo G7 é, juntamente com o grupo Os Melhores do Mundo, as grandes companhias de teatro 

do gênero cômico e farsesco. 
d) Pode-se inferir que o grupo Os Melhores do Mundo foi uma referência importante para os grupos 

de comédia do Distrito Federal. 
 
 


