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UBU REI, DO GRUPO OS GERALDOS,  

FAZ TEMPORADA NO SESC CONSOLAÇÃO, SP

Com direção de Gabriel Villela e dramaturgia de Alfred Jarry, o espetáculo  
é uma sátira ao Brasil atual e fica em cartaz de sexta a domingo, até 12 de março
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O espetáculo “Ubu Rei”, de Alfred Jarry, é a nova pro‐
dução do grupo Os Geraldos, de Campinas (SP). Trata‐
se de um clássico do teatro ocidental, marco de ruptura 
e transgressão no século XIX, que revela‐se mais con‐
temporâneo do que nunca ao fazer uma sátira do Brasil 
atual. A direção é de Gabriel Villela; tradução de Bár‐
bara e Gregório Duvivier.  
 
O espetáculo marca o segundo encontro do diretor 
Gabriel Villela com o grupo Os Geraldos. A primeira 
parceria resultou em “Cordel do Amor sem Fim – ou A 
Flor do Chico”, de Claudia Barral, que tem circulado 
pelo país. O teatro popular é o território que liga o 
grupo ao diretor; ele tem uma estética vinculada às 
raízes culturais do Brasil profundo, e trabalha na criação 
de pontes de sentido entre os clássicos e o contexto do 
espectador. “Ubu Rei” faz uma sátira do poder obtido 
por usurpação e exercido com tirania, ao apresentar Pai 
e Mãe Ubu, um casal entregue à barbárie que invade a 
Polônia e, assassinando o rei, assume o seu trono.  

Considerado por dadaístas e surrealistas como precur‐
sor desses movimentos, assim como do teatro do ab‐
surdo e da performance, Alfred Jarry oferece o material 
dramático que Villela e o grupo Os Geraldos buscavam 
para responder, com beleza e humor ácido e inteli‐
gente, a esse momento histórico do Brasil. Villela 
ressalta a vinculação direta com a situação sócio‐
político‐cultural brasileira. “Nós criamos um delírio 
tropical, em que fazemos uma sátira afiada do nosso 
país, respondendo, com violência poética, à selvageria 
e à estupidez destes tempos”, declara o diretor. 
 
Gabriel Villela – que tem contribuição também na 
Música Popular Brasileira, com a direção de shows de 
Maria Bethânia, Milton Nascimento, Elba Ramalho e 
Ivete Sangalo – já dirigiu mais de 50 espetáculos 
teatrais. Entre os prêmios recebidos, destacam‐se: 
Molière, Sharp, e Shell, além das premiações interna‐
cionais, como no Festival Theater Der Welt in Dresden 
(Alemanha), Word State Festival, em Toronto (Canadá), 
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e “GlobetoGlobe”, no Shakespeare`s Globe Theatre 
(Londres, Inglaterra). Sua poética e produção artística 
estão registrados no livro “Imaginai! O teatro de 
Gabriel Villela”, de Dib Carneiro Neto e Rodrigo Audi, 
lançado em 2017 e vencedor, na categoria de livro de 
arte, do Prêmio Jabuti 2018.  
 
SOBRE O GRUPO 
O grupo Os Geraldos, com sede em Campinas (SP) 
desde 2008, tem três frentes de trabalho: Criação Artís‐
tica, Projetos Formativos e Territórios Culturais. O 
grupo já circulou por mais de 80 municípios, de três 
países e de dez estados brasileiros, e foi indicado ao 
Prêmio Governador do Estado de Territórios Culturais 
(2017), além de receber mais de 40 prêmios, em festi‐
vais nacionais e internacionais. 

SERVIÇO 
Espetáculo Ubu Rei    
Até 12/3/2023  
Sextas e sábados, às 20h, domingos, às 18h     
Local: Teatro Anchieta (280 lugares) – Sesc Consolação  
Rua Doutor Vila Nova, 245, São Paulo / SP  
Metrô Higienópolis‐Mackenzie   
Informações: (11) 3234‐3000 
sescsp.org.br/consolacao  
Horário de Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 21h30;       
Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h     
Duração:  80 minutos  
Classificação: Não recomendado para menores de 16 anos  
Preços: R$40,00 (inteira) | R$20,00 (meia entrada) 
R$12,00 (credencial plena)   
Os ingressos estarão disponíveis para venda em sescsp.org.br 
ou nas bilheterias do Sesc São Paulo 
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http://sescsp.org.br/consolacao
http://sescsp.org.br

