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 O trabalho de pesquisa elaborado neste projeto entre agosto 2016 e julho de 2017 foi, 

basicamente, a tradução, discussão, reflexão e aprofundamento do texto intitulado es gibt keine 

unschuldigen räume, ou, em português, não existem espaços inocentes, de Claudia Bosse. Este 

foi o mote inicial para uma pesquisa debruçada sobre a temática da espacialidade como elemento 

fundamentador do fazer e pensar teatral. Como o próprio texto sugere, não existem espaços que 

não sejam carregados de significados, tensões e premissas, portanto não existem espaços neutros, 

ou até mesmo, não existem neutralidades universais materializados no espaço cênico.  

A pesquisa surge da percepção de uma defasagem de textos em português que reflitam sobre a 

questão do espaço como elemento base de criação no teatro contemporâneo. Por isso, buscamos 

no livro alemão Bühne: Raumbildende Prozesse im Theater (Palco: processos de formação de 

espaço no teatro) de Bernhard Wandelfels, inspiração para a criação de novas reflexões acerca da 

temática.  

É preciso, portanto, entender que quando falamos na defasagem de produção sobre a temática 

em língua brasileira, estamos falando do contexto contemporâneo, um momento específico e uma 

forma específica de diálogo com o tema. O problema do espaço se dá como problema cênico a 

partir do momento em que a encenação teatral não é mais pautada automaticamente numa 

mimese naturalista que recria espaços verossímeis em relação à percepção empírica normatizada. 

Claudia Bosse, por exemplo, suscita intersecções entre a ocupação espacial e a percepção 

espacial, formada pela memória e individualidade do ser. Uma forma bastante característica do 

pensar o teatro como uma performatividade. Uma forma que favorece uma criação distante do 

tradicional palco italiano. Forma que procura romper com os limites do teatro e chegar no campo 

da filosofia e sociologia e até mesmo da neurociência, levando-nos a uma noção ampliada do ser, 

da sociedade e do espetáculo.  

 Dessa maneira, interessa a essa pesquisa criar um corpo de textos com focos tanto poéticos 

quanto filosóficos, antropológicos e políticos que servem como baliza para uma reflexão sobre a 

formação de arranjos espaciais que evidenciam como preocupação estética um impacto 

autorreflexivo crítico sobre o espectador. Isso quer dizer que o palco serve como dispositivo 
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espacial cuja função é menos ambientar o acontecimento performativo (ou ficcional), e mais 

fazer o espectador compreender como sua percepção espacial está configurada por crenças e 

normas sociais e políticos que o espaço cênico traz á tona e torna evidente. Dessa maneira, o 

espaço é produtor tanto de significados críticos da apresentação cênica quanto força crítica no 

interior da recepção.  

 


