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Azevedo: ‘consigo apresentar para eles minha visão sobre arte’

O artista plástico Tony Azevedo (de laranja) se esconde atrás das obras junto com adolescentes que não podem mostrar o rosto

Adolescentes criam trabalhos artísticos durante as oficinas

Projeto social Fundação Casa Rio Piracicaba fomenta a criação artística entre adolescentes

Arte: a chave para a liberdade
Naiara Lima

naiara@jpjornal.com.br

Interpretar o mundo e apren-
der como se manifestar nele.
Por meio de várias expressões

da arte os adolescentes em regi-
me provisório e internos da Fun-
dação Casa (Centro de Apoio So-
cioeducativo ao Adolescente) Rio
Piracicaba desenvolvem habili-
dades que os ajudam a compre-
ender e dialogar com a sociedade,
amigos, família e, principalmen-
te, consigo mesmos, apesar da re-
clusão. O Jornal de Piracicaba
foi até o local conhecer o trabalho
de dois professores, Tony Azeve-
do e Fernanda Barletta. Aos pou-
cos eles, conjuntamente com o
corpo de profissionais do local,
conseguem fazê-los enxergar seus
próprios talentos e ter uma no-
va perspectiva de vida. “Quan-
do a gente mostra que aquilo que
eles produzem é realmente muito
bom, eles se sentem valorizados
e isso é imprescindível para que
repensem seu lugar no mundo”,

afirmou Fernanda. Neste sentido,
Azevedo, além de promover expo-
sições, com os trabalhos dos ado-
lescentes, planeja para este ano
uma mostra interna das obras.

Receberam ontem a reporta-
gem do JP o diretor da unidade
Flagas Rodrigues Lopes e a su-
pervisora técnica da região Cam-
pinas, Adriana Zoccal Avati. Os
dois destacaram a importância
das aulas artísticas para os ado-
lescentes. “Buscamos desenvol-
ver com eles um trabalho que
parte das demandas que eles nos
trazem. Ou seja, a partir de as-
suntos que eles nos falam é que
trabalhos temas e promovemos
algumas discussões e atividades
educacionais”, explicou Lopes.
Para Adriana, o tempo em que
estão na fundação é importan-
te para que se encontrem. “To-
da vez que eles se dedicam a um
trabalho eles têm a oportunida-
de de fazer isso”, disse. Na opi-
nião de Azevedo, estar com os jo-
vens do local também o enrique-
ce como artista. “Não é por aca-

so que estou há quase cinco anos
com as oficinas. Aqui tenho to-
do o suporte e materiais neces-
sários para desenvolver os proje-
tos, que tem um começo, meio e
fim. Além disso, consigo apresen-
tar para eles minha visão sobre
arte e levantar reflexões sobre di-
versos assuntos”, destacou.

ArtistAs - A unidade pira-
cicabana conta com 64 adolescen-
tes, entre 14 e 17 anos. Alguns de-
les cumprem penas, outros aguar-
dam decisão do juizado sobre seus
futuros. A reportagem criou uma
dinâmica para preservar o no-
me dos adolescentes, que escolhe-
ram seus nomes fictício, abusan-
do da criatividade: Belarmino Jak-
son Pires e Rodolfo Chuk Jonas.
“É um momento que eu fico pen-
sativo no desenho”, afirmou Pi-
res. Ele contou que gosta de traba-
lhar com paisagens e inventar de-
senhos. Também relatou que o in-
teressante nas aulas é que em ca-
da uma delas aprendem coisas di-
ferentes “como a relação de pro-

fundidade, claro e escuro, textu-
ras e muitos outros”, pontuou. Ele
ainda lembrou da importância das
aulas da professora Maria de Fá-
tima Rodrigues Santos, de Educa-
ção e Cidadania, que costuma dia-
logar com as aulas de artes. Dese-
nho, pintura, maracatu, percus-
são, máscaras, leitura e produção
de textos são algumas das aulas
que eles desenvolvem. Para Ro-
dolfo, da fundação as técnicas são
ensinadas e através delas eles po-
dem criar. “Às vezes o tema é livre
e podemos nos expressar, falar so-
bre o que sentimos e estamos pas-
sando”, ressaltou. A maioria dos
adolescentes expressou gostar de
desenhar e pintar. Na opinião de
um deles as aulas ajudam a refletir
e interpretar não apenas por meio
das palavras e afirmou que pre-
tende continuar produzindo mes-
mo depois que sair da unidade.
Ser chamado de artista para mui-
to deles ainda parece exagero, mas
os professores não deixam de acre-
ditar na capacidade criativa e de
produção de todos os adolescentes.


