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Inspirados em relatos de mães que acolheram seus filhos LGBTQIA+, os
bordados nos trazem histórias que nos ensinam sobre amor, orgulho e
respeito. Os painéis chegam para completar um ciclo iniciado com os
depoimentos de filhos para o projeto “À minha mãe e ao meu pai, com
Orgulho”. Duas pontas que finalmente se encontram.
Artista: Julian Campos. Depoimentos: Mães Pela Diversidade.

Mães Pela Diversidade é uma organização não governamental que reúne mães,
pais e familiares de pessoas LGBTQIA+. A organização promove ações
educativas, assistenciais, políticas e jurídicas em prol da população
LGBTQIA+, principalmente de jovens e crianças vulneráveis.

A exposição Orgulho Bordado é a terceira ação com mães da ONG dentro
do projeto "À minha mãe e ao meu pai, com Orgulho", do Sesc Santo André.

O artista Julian Campos se inspirou em seus depoimentos, tanto de cartas
escritas especialmente para a exposição quanto de relatos gravados para as
séries de vídeos “A Voz das Mães” e “Aos meus filhos, com Orgulho”.

As mães contaram variadas experiências, envolvendo o reconhecimento da
criança LGBTQIA+, identidade de gênero, conflitos morais e religiosos, e

desconstrução de estereótipos.

Foram mais de 90 bordados, organizados em conjuntos e painéis, dispostos
como intervenção no espaço de convivência e no Espaço de Tecnologias e Artes
do Sesc Santo André.

Conjunto exposto no espaço de convivência

Primeiro painel do Espaço de Tecnologias e Artes

Segundo painel do Espaço de Tecnologias e Artes

Muitos foram os depoimentos surpreendentes e emocionantes. Como os de
mães de crianças trans, que nos mostram como o olhar atento e acolhedor
pode significar muito para o desenvolvimento saudável da criança.

Sem esconder conflitos e dores, os relatos também trouxeram reflexões que
nos conduzem a lugares de empatia, aceitação e respeito.

A criança LGBTQIA+, pauta importante das Mães Pela Diversidade, se
tornou, quase que organicamente, tema aflorado dos conjuntos.

Quando a gente fala de criança, sob aquele manto da pureza, a gente acaba
escondendo muita coisa embaixo do tapete. A criança tem que ter o seu existir
validado e a gente, como pai, mãe, sociedade, professores, amigos… acaba não
validando.
(Ana, mãe de um menino trans de oito anos, em seu depoimento no episódio "A
criança LGBTQIA+", na série Aos Meus Filhos, Com Orgulho)

As histórias das mães expõem uma latente disposição ao acolhimento, que
se estende aos relatos originais do projeto "À minha mãe e ao meu pai, com
Orgulho", com os quais agora compartilham o mesmo espaço.

Acompanhando todas as imagens narrativas e transcrições de relatos, há
também representações lúdicas de contextos, sentimentos e percepções da
realidade traduzidas em objetos, detalhes e criaturas diversas. Licença

poética do artista para nos conduzir a uma leitura mais sensível das
histórias.

As imagens e as frases se comunicam entre os conjuntos e as diversas telas.
Aparecem embaralhadas, não exatamente representando os relatos que as
inspiraram, mas criando uma conexão a ser desvendada pelos olhares.

Os relatos também se ampliam para universalizar as vivências e mostrar que
sentimentos e histórias se repetem e se acumulam em todas as famílias,
independente de gêneros e sexualidades.

Uma curiosidade é que, convergindo para a harmonia temática do projeto,
Julian, um artista também LGBTQIA+, contou com a ajuda dos pais neste
trabalho. Sua mãe o ajudou nos bordados, enquanto seu pai na montagem
dos conjuntos.

Todas as fotos: Guilherme de Carvalho

Julian Campos é artista visual e ilustrador. Trabalha com técnicas que
prezam o fazer manual, como a gravura, bordado, cerâmica e colagem,
sempre com o desenho como principal assunto e linguagem. Reside em São
Vicente, SP.

A intervenção Orgulho Bordado está disponível para visitação presencial,
junto ao mural de relatos do projeto À minha mãe e ao meu pai, com
Orgulho. Para saber como visitar, acesse a seção Visite o Mural.
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