“Grupo de Pesquisa Olhar Activo”
Diário de Campo: Visita do Grupo de Pesquisa Olhar Activo a
“Karnat Gabinete de Curiosidades”.
Dia 18 de outubro, 15:30horas

Participantes:
•

João Ferreira (presidente da Olhar Activo)

•

Maria da Graça Santos (diretora da Olhar Activo)

•

Ana Martins (psicóloga) e Aliu Baió (músico)

•

Rui do Nascimento (Advogado)

•

Odete Carvalho (Administrativo)

•

Ana Dias (Matemático. Ausente neste dia)

A visita ao Gabinete de Curiosidades Karnat ocorreu em resposta à solicitação feita pela
Doutoranda Bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Cintya Andrea Floriani
Hartmann, para que o “Grupo de Pesquisa Olhar Activo” (composto por seis deficientes visuais),
pudesse conhecer o espaço Karnat no âmbito dos objetivos do projeto investigação no qual estão
inseridos.
O “Grupo de Pesquisa Olhar Activo” foi criado pela doutoranda em parceria com a Associação
Olhar Activo de Sintra com o objetivo de ser um grupo de trabalho de campo que irá investigar a
experiencia da pessoa cega na plateia do teatro. A hipótese da investigação é de que o
conhecimento da experiencia do publico que não vê no Teatro (que é o “lugar onde se vai para
ver”), pode proporcionar uma nova perspetiva para a inclusão e a inovação nas artes performativas.
Além de investigar a experiencia na plateia do teatro, as atividades do “Grupo de Pesquisa Olhar
Activo” tem também o objetivo de proporcionar aos seus integrantes atividades para o
desenvolvimento humano por meio de novas vivências que proporcionam conhecimento e
reflexões.
No mês de outubro a programação do grupo estava dedicada à reflexão sobre “o que é
experiencia”. Para poder estar na plateia de teatro como “pesquisadores” da sua própria
experiencia como publico que não vê, a visita ao Karnart foi uma valiosa oportunidade de criar
sinergias entre a reflexão académica realizada no Centro de Estudos de Teatro da Universidade de
Lisboa e a experiencia física num espaço único como o Kartnat, dirigido por artistas e para artistas
do teatro, da performance e das artes plásticas que é aberto e dialoga com outras esferas do
conhecimento e com a comunidade; um espaço que condensa a ciência e a arte e transforma a
natureza em espetáculo, expandindo a realidade de naturezas “mortas” que ali ganham vida; um
espaço que era desconhecido para todos os integrantes do grupo e que por isso permitia uma
experiencia pessoal não influenciada por nenhuma outra referencia; um espaço que, por ser único
em Lisboa, provocou no grupo o sentimento de “ser privilegiado” por ali estar, aprender e refletir
sobre uma experiencia efémera, irrepetível; com conteúdos transversais entre artes plásticas,
método cientifico, arte performativa e memorias que permitem múltiplas reflexões sobre “ser e
estar no mundo das pessoas e das coisas”; um espaço de fantasias, de biografias e de inovações em
conceito e conteúdo.
A visita prevista para durar 90 minutos teve uma duração expandida pelo grande interesse que os
integrantes demonstraram no decorrer da experiencia. Desde a chegada, depois das devidas
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medições de temperatura e desinfeções, os diretores do Karnat contaram a historia do edifício onde
estão instalados e do Gabinete de Curiosidades além de explicar o que é o projeto PerFinst.
O roteiro da visita percorreu toda a planta baixa do Gabinete, com explicações descritivas da
arquitetura do edifício (que os integrantes do grupo puderam perceber através da luz que o invade)
e dos moveis que guardam formas, cores, historias, texturas do que não podia ser tocado. E os
moveis eram abertos a tudo o que podia ser tocado, podendo o grupo ver a exposição com as
mãos.
Troncos de arvores se transformaram em animais, objetos desconhecidos ganharam vida; pedras
preciosas irregulares se converteram em esculturas; objetos com formas geométricas eram
“reconhecidos” como símbolos da perfeição; a cada toque se expressava uma perceção de uma
realidade aumentada; tudo o que no Gabinete era curiosamente estranho, provocava em cada
integrante do grupo uma oportunidade de surpreender-se e desafiar-se através do tato o que
provocou em todos vivencias positivas. Todos os objetos nas mãos do grupo passaram a “ser outra
coisa”.
No espaço onde a ciência e a performance se encontram, não há espaço para a improvisação,
tampouco foi a visita improvisada. A cada descrição dos objetos, o diretor Luís Castro oferecia
oportunidade de ver através das mãos. E, quando pela fragilidade ou posição do objeto este não
podia ser tocado, a descrição era mais minuciosa. Assim, por exemplo, varias amostras de areias das
praias de Portugal com suas diferentes cores engarrafadas em vidros transparentes, provocaram em
uma das participantes a vontade de saber todas as cores de areias que existem depois de confessar
que pensava só existir uma.
Enquanto na performance do conceito PerFinst é o publico que escolhe o percurso, o condutor da
visita criou um roteiro com o grupo, conduzindo-o por uma dramaturgia que também tinha seu
clímax, como quando o grupo se deteve diante de um armário arquivador com varias gavetas
pequeninas repletas de objetos cuidadosamente classificados. Diante de tantas possibilidades que se
abriam ao desconhecido, como as inúmeras gavetas e o que elas guardavam, o momento provocou
uma euforia coletiva.
O final deste roteiro, foi numa mesa de xisto com vários objetos de diferentes densidades, formas e
texturas que podiam ser tocados, cheirados, experienciados. A mesa de xisto foi como um banquete
para os sentidos:
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“Pegadas verbais” da visita:

“Este dia foi espetacular. Por tudo. Pela experiencia nova, pela companhia, pela aprendizagem… foi uma tarde
inesquecível! Fiquei mais curioso. Quero conhecer uma peça de teatro do Karnart.
João Ferreira

A tarde de domingo de hoje não foi igual a nenhuma outra tarde da minha vida. Valeu tanto a pena que, se pudesse
escolher, não queria ter estado em nenhum outro lugar".
Odete Carvalho
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“Gostei de tudo! Foi muito especial!”
Graça Santos

“Que bonito, que perfeição!”
Aliu Baió ao tocar uma pedra preciosa com forma geométrica.
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“Foi realmente incrível! De fato é importante nós também podermos ter este tipo de experiencia. Certamente muitas
coisas nós desconhecíamos do mundo, de sítios onde não podemos ir ou coisas que não podemos tocar…, portanto acho
“super giro” este tipo de iniciativas. Muito obrigada.
Ana Martins

“Uma visita 5 estrelas!”
Rui do Nascimento
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“Mesmo quem vê, não vê tudo. É impossível ver tudo.”
Luís Castro

Reflexões geradas no Grupo de Pesquisa Olhar Activo a partir da visita ao Gabinete
de Curiosidades Karnat:
O que é experiência? Como sentimos nossas experiências? Podemos expressá-las em
palavras? Que palavras usamos quando queremos descrever uma experiência? Como algo
que vivemos pode se transformar em experiencia? Como nos afetam o encontro com
coisas e objetos que também contem biografias? Como a curiosidade é o motor que nos
proporciona experiencias?
A partir das reflexões que a visita provocou, estamos a construir o conceito da experiencia
que vamos investigar enquanto “publico de pessoas cegas” no teatro.

Cintya A. Floriani Hartmann
Lisboa, 24 de outubro de 2020.
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