Ana Cattani

Pontos resistentes

N

o início foi a surpresa de tudo mudar de repente e o que era rotina não existia mais. Em 10 de março de 2020, recém-chegada
de uma viagem de férias, me deparei com um país em modificação rápida, não por vontade própria, mas por medo do desconhecido.
E então começou a longa quarentena. As notícias ficaram cada vez mais
sombrias, estarrecedoras, inacreditáveis. O Brasil oscilava entre um negacionismo alienado da seriedade da pandemia, uma incerteza vacilante sobre como agir e uma ignorância profunda das consequências de
suas escolhas.
Pensava que o isolamento dentro de casa iria terminar logo ali no
final de março, no meio de abril, nas primeiras semanas de maio, certamente findaria quando o inverno chegasse... E o convívio cada vez
mais restrito foi desencadeando uma saudade da rotina, uma vontade
de estar junto de quem não víamos, uma tristeza sufocante pelas dificuldades que muita gente estava enfrentando, um nó na garganta por presenciar tantos absurdos, violências e má-fé protagonizados justamente
por aqueles que deveriam administrar um país em estado de choque.
E fez-se a mágica!
No Coração da Agulha foi uma oportunidade de mergulhar no bordado, um fazer criativo no qual nunca tinha trabalhado e de conseguir
estabelecer vínculos afetivos, mesmo que virtuais, com pessoas que eu
não conhecia. Em meio a conversas fraternas, a reflexões sobre o cotidiano, rapidamente fui seduzida pelo encanto das linhas, a beleza das cores,
pelas possibilidades surpreendentes do (meu) novo meio de expressão.
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Então estabeleci intuitivamente três diretrizes de trabalho: bordaria
em pequenos pedaços de tecido quase todos brancos, algo em torno de
20x20cm; os bordados seriam de construção livre, sem rigidez de riscos
e pontos certos ou errados e nunca desmancharia nenhum bordado feito. Quanto aos temas, estes viriam do desenrolar dos dias, das memórias, das letras de músicas, dos versos de algum poema, do que acontecia
no país e no mundo, do que chamasse minha atenção. Até a edição deste
livro, bordei mais de 50 peças.
Os 32 aforismos selecionados apresentados a seguir, bordados de
abril a outubro de 2020, foram compartilhados quinzenalmente com o
grupo de bordadeiras que se vinculou aos encontros virtuais coordenados por Ana Flávia Baldisserotto. Bordar foi minha maneira de gritar de
indignação, de chorar de tristeza, de acalentar a esperança por tempos
melhores, de respirar normalidade, de marcar a passagem do tempo em
um calendário de sentimentos, não em dias.
Meus bordados são minhas tatuagens, não na pele do corpo, mas na
pele do pano e que agora compartilho.
Ana Cattani

O coração da agulha, um lugar de travessia

N

o Coração da Agulha é, originalmente, um projeto que propõe
rodas abertas e itinerantes de bordado livre, voltadas para a produção de toalhas de mesa de grandes dimensões. Bordados a várias mãos em espaços públicos, as rodas de bordado atuam como superfícies de contato e inscrição de fragmentos de fala e memória, mediando
processos de conversação e improviso. Este trabalho foi introduzido em
nossa cidade em 2013 a partir de um fio lançado pela artista mineira
Thereza Portes, com a oficina Nessa rua tem um rio1. Desde aquele
momento, as rodas circulam e se expandem organicamente. Hoje este
trabalho se constitui como uma rede. A Rede Hilo_Fio, como a nomeamos, é composta por diversos núcleos2 e articula um conjunto aberto
de ações colaborativas, intervenções urbanas e projetos de pesquisa que
têm em comum a prática do bordado inventado, livre e coletivo. Circulando entre viadutos, ruas, calçadas, praças, parques, seminários e salas
de aula de universidades, bibliotecas, escolas e centros culturais comunitários, salas de espera e corredores de hospitais públicos, quilombos
urbanos e feiras, as rodas de bordado se oferecem como espaços abertos
à construção de um espaço comum, compartilhado, e operam pequenos desvios tanto na lógica do bordado tradicional quanto na lógica cotidiana das cidades e dos territórios onde se inserem.
Em março de 2020 o núcleo que coordeno, ancorado no Atelier Livre
Xico Stockinger de Porto Alegre, se preparava para iniciar novas itinerâncias quando nossos trabalhos de rua foram abruptamente interrompidos pela pandemia. Em poucas semanas decidimos manter nossos
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encontros quinzenais em formato virtual, em uma aposta que criaríamos algo a partir da disposição para a presença, ainda que mediada pela
tecnologia digital. Antes de tudo, a iniciativa respondia à necessidade
imediata de conversarmos sobre a experiência radicalmente desestabilizadora que atravessávamos e ao desejo de nos mantermos em contato e
em movimento. Aos poucos, as rodas de bordado virtuais foram atraindo novos participantes e mostrando sua força magnética no contexto
da pandemia, constituindo-se como espaço de compartilhamento de
angústias, de elaboração de lutos e de resistência. Os bordados que Ana
Cattani nos oferece neste livro brotaram desse contexto, mas em muito
transbordaram o espaço do trabalho do grupo, constituindo-se em uma
prática de anotação cotidiana que gerou uma coleção numerosa e singular de fragmentos. Essa coleção de bordados são sua forma de falar e,
ao fazê-lo no tempo e na materialidade de tecidos e linhas, de produzir
um testemunho tocante dessa travessia imensa, difícil, e ainda infinda.
Ana Flávia Baldisserotto
Coordenadora do projeto No Coração da Agulha3

Festival de Arte Cidade de Porto Alegre, Atelier Livre Xico Stockinger da Prefeitura de
Porto Alegre/RS, julho de 2013.
1

Inicialmente foram Belo Horizonte, Porto Alegre e Montevidéu, cada cidade contanto
com sob grupos que desenvolvem rodas em contextos específicos. Hoje também compõe a rede núcleos nascentes em Montenegro/RS, Caravelas/BA e Rio de Janeiro/RJ.
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Este projeto faz parte da programação regular do Atelier Livre Xico Stockinger da
Prefeitura de Porto Alegre desde 2016, e é realizado em parceria com a Rede Hilo_fio.
3
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O avesso do sentido

“N

osso tecido social está rasgado”. Esta frase que poderia ser
um desabafo pichado em um muro ou gravada em pedra, num gesto impregnado de força, para nunca mais ser
esquecida, nos é apresentada por Ana Cattani por meio do bordado.
Mesmo sabendo que na história não foram poucos os homens a usarem
este meio magistralmente, o bordado carrega a imagem de algo delicado realizado por pacientes mãos femininas. Filmes ou mesmo pinturas
de época mostram mulheres tentando preencher um tempo enfadonho
com a feitura de peças e mais peças requintadas, que vão adornar seus
lares. Mal sabem, aqueles que fazem essa rasa leitura, a força que tem
essa prática: a força do recolhimento e devaneio de pensamentos solitários ou o poder agregador, quando mulheres reunidas em grupos fazem
a partir deste simples ato de bordar verdadeiras revoluções nas mais
diferentes classes sociais.
E é assim, fazendo uso da arte nesse trabalho, no bordado, que Ana
enfrentou o momento em que o país atravessa. As contradições que
estamos vivendo nos são apresentadas através de outra contradição: a
delicadeza que envolve o conceito de bordado e a força do pensamento
da artista.
Vivemos envoltos em uma trama que foi tecida durante toda a história da humanidade por parte dos detentores do poder, seja religioso,
seja econômico. Como em ondas, picos de autoritarismo e terror tomam conta das sociedades em todo nosso planeta. As populações oprimidas, com maior ou menor grau de sucesso, vão aplacando o despo9

tismo, mas em muitos casos parece que quanto maior o sucesso desta
população, mais avassalador é o novo pico de autoritarismo. O segundo
milênio acenou novamente com uma brecha de luz a partir da ascensão
em diversos países a regimes progressistas, munidos do desejo de justiça
social e redução das desigualdades, o que provocou uma nova trama
conservadora, na qual antigos métodos já maduros e experimentados
se uniram à novas tecnologias. Esses movimentos deixaram parte da
população perplexa diante da contradição entre avanços tecnológicos e
retrocesso civilizatório.
As forças conservadoras, como parte de seu método, insistem em
apresentar o mundo de hoje como algo comum e aceitável. A desigualdade, o autoritarismo, o individualismo, o ataque aos povos originários
e as alterações na natureza são, na verdade, resultado de nossas escolhas
e não algo normal.
O jurista Rubens Casara aponta o fato de que estamos regidos por
três forças fundamentais: a força da dessimbolização, o imaginário autoritário e a racionalidade neoliberal.
A dessimbolização se dá quando tudo e todos passam a ser considerados objetos negociáveis, se tiverem valor de uso, caso contrário são
descartados sejam coisas, sejam pessoas, sejam princípios. Os limites
éticos deixam de existir e tudo é justificado em nome do fim a ser alcançado. Perde-se a ideia do “comum”, daquilo que é inegociável, do que diz
respeito a todos nós, a condição para que possamos viver de maneira
civilizada e minimamente digna. Acompanha esse processo a conduta
anti-intelectualista e a demonização da cultura que é o espaço de reflexão e neste contexto perdemos a linguagem que passa a ser substituída
por slogans, por chavões argumentativos que impossibilitam o diálogo.

sociais, aí o uso da força é sempre justificado. O imaginário autoritário
abre espaço para a ideia de que alguém portando uma arma, forjando a
imagem de um pai autoritário, será a solução para os problemas do País.
E quando o autoritarismo se instala em todos os cantos, do delegado de
polícia ao juiz da suprema corte, todos os limites passam a ser borrados
em nome de interesses.
Por fim, a racionalidade neoliberal vê o Estado como instrumento a
serviço do poder econômico. Daí a busca de justificativas para o Estado
mínimo. Esta racionalidade faz com que cada indivíduo veja a si próprio como empresário de si mesmo e o outro, mesmo os mais próximos,
como concorrentes, o inimigo a ser neutralizado ou destruído. A ideia
de colaboração, de solidariedade, a ideia do outro como companheiro
na busca da construção de uma sociedade melhor é descartada, ridicularizada e tachada como coisa do grande inimigo: o comunismo.
Quando o real se apresenta com tamanho empobrecimento do subjetivo, com tamanha destituição de humanidade, com tal empobrecimento da linguagem e total falta de pudor no uso da mentira ficamos
paralisados diante do avesso do sentido, sem entender e sem sequer
conseguir verbalizar. Mas justamente este estado é o gerador da força
que o autoritarismo tanto teme, a força da voz dos filósofos, dos artistas
e de todo o universo da cultura que devolve para a sociedade as reflexões na forma de suas produções. Aproveitemos então, cada frase, cada
desenho, cada pensamento de Ana Cattani.
Rosana Almendares
Artista visual e designer

Junto com a dessimbolização está a criação do imaginário autoritário para alcançar vantagens pessoais ou mesmo resolver problemas
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O pano como pele da alma

S

anta mia calamidade pública exposta no lombo do vivente que
desanda pra frente. Futura algo na alma da gente que não cabe
na pele e sai da pessoa. A pele registra o que somos, por onde
andamos, com quem andamos. Abre-se em fissuras, seca, expande, forma bolinhas de todo tipo, branquinhas, vermelhas, amareladas etc. Por
ela saem líquidos. Isso é fantástico. Em certa medida impermeável? De
dentro pra fora ou de fora pra dentro do vivente, está ali a majestosa
roupa: a pele nos veste, guarda, acolhe. Como se pode atribuir maldade
à pele? A pele acalmada faz milagres na vida do sujeito. Registro de percursos por onde anda esse corpo vestido de pele. Roupa eterna. Idealizada a pele deve ser esticada. Lisa. Brilhosa. Jovem. Clara. Alva. Branca.
A pele dos superiores.
Rugas, manchas como verdadeiras letras no corpo desenham poesia
negada na vida das pessoas. Esticar, puxar, pintar, lamber, cortar, bordar,
tatuar, tirar a pele, não para de pagar. O pato!?
Maria Célia Detoni
Psicóloga
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Bordado logo após a reunião ministerial de 22 de abril de 2020.
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Bordado por sugestão de Kátia Ferreira
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Bordado em 8 de agosto de 2020, dia em que o Brasil atingiu o número oficial de 100
mil mortos pela Covid-19.
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Em um momento particularmente tocante desta longa quarentena, lá
por julho ou agosto, Ana Flávia promoveu uma brincadeira de amigo
secreto No Coração da Agulha, o que proporcionou uma troca de energias entre todos os participantes.
A colega Helena Collares foi quem tirou meu nome no sorteio e me
presenteou com a leitura do poema Trova do Vento que Passa, do poeta
português Manoel Alegre, escrito em 1975, para comemorar a revolução dos Cravos, em Portugal.
E bordou em um pequeno lenço os versos que encerram o poema.
Foi inesquecível.
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Trova do Vento que Passa

Pergunto ao vento que passa
notícias do meu país
e o vento cala a desgraça
o vento nada me diz.

Vi florir os verdes ramos
direitos e ao céu voltados.
E a quem gosta de ter amos
vi sempre os ombros curvados.

E o vento não me diz nada
só o silêncio persiste.
Vi minha pátria parada
à beira de um rio triste.

Pergunto aos rios que levam
tanto sonho à flor das águas
e os rios não me sossegam
levam sonhos deixam mágoas.

E o vento não me diz nada
ninguém diz nada de novo.
Vi minha pátria pregada
nos braços em cruz do povo.

Ninguém diz nada de novo
se notícias vou pedindo
nas mãos vazias do povo
vi minha pátria florindo.

Levam sonhos deixam mágoas
ai rios do meu país
minha pátria à flor das águas
para onde vais? Ninguém diz.

Vi meu poema na margem
dos rios que vão pró mar
como quem ama a viagem
mas tem sempre de ficar.

E a noite cresce por dentro
dos homens do meu país.
Peço notícias ao vento
e o vento nada me diz.

Se o verde trevo desfolhas
pede notícias e diz
ao trevo de quatro folhas
que morro por meu país.

Vi navios a partir
(Portugal à flor das águas)
vi minha trova florir
(verdes folhas verdes mágoas).

Mas há sempre uma candeia
dentro da própria desgraça
há sempre alguém que semeia
canções no vento que passa.

Pergunto à gente que passa
por que vai de olhos no chão.
Silêncio - é tudo o que tem
quem vive na servidão.

Há quem te queira ignorada
e fale pátria em teu nome.
Eu vi-te crucificada
nos braços negros da fome.

Mesmo na noite mais triste
em tempo de servidão
há sempre alguém que resiste
há sempre alguém que diz não.
Manoel Alegre
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