
informática, robótica e educa-
ção ambiental, entre outras.
“Nosso objetivo é ensinar o con-
teúdo regular aos meninos e
oferecer oportunidades para in-
cluí-los no mercado de traba-
lho”, comentou João Venâncio.

A formanda do 3º ano Paula
Fernandes, 17 anos, elogia os in-
centivos da direção do Centro
Educacional. “Hoje em dia, mui-
tos jovens só querem se isolar no
computador. Esse tipo de inicia-
tiva é muito bacana porque nos
fornece um meio de aprender
ainda mais e também de relaxar,
ajudando até a criar novas amiza-
des”, opinou a estudante.

“Eu fui policial de rua por no-
ve anos e antigamente via a re-
pressão como caminho para cor-
rigir os jovens marginalizados.
Hoje, vejo esses adolescentes de
forma totalmente diferente. Pelo
hip-hop, eles conseguem sair da
pichação e aprender um novo ca-
minho”, assegurou Olivan de Sou-
za Soares. Pelo programa, 20%
dos jovens envolvidos em gan-
gues são recuperados. “O núme-
ro parece pequeno, mas, se com-
parado aos 92% que não chegam
a entrar nesse cenário com o nos-
so trabalho, acaba sendo bastan-
te proveitoso”, completou o coor-
denador do Picasso. 

Com a mesma opinião sobre o
oferecimento de novas oportuni-
dades, a coordenadora do Conse-
lho Tutelar do Cruzeiro, Alessan-
dra Inocêncio, admitiu que o bair-
ro sempre teve poucos eventos
para a juventude. “Pela falta do
que fazer mesmo, muitos jovens
se envolveram em gangues. Por
isso, programas como esse são a
chance que têm para se recupe-
rar. Se hoje, só com a abertura do
Picasso, eles já participaram,
quando as oficinas forem inseri-
das, tenho certeza que recebere-
mos um grande retorno e, se tudo
der certo, ainda descobriremos
muitos talentos. Com certeza é o
primeiro de muitos projetos.”

C M Y K 
C M YK 
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Jovens
tomam
novos
rumos

O
programa Picasso não Pi-
chava, que existe há mais
de 10 anos no Distrito Fe-
deral, ganhou mais um

núcleo de ação. Os beneficiados
foram os cerca de 1.600 jovens, de
14 a 17 anos, que frequentam o
Centro Educacional 2 (CED 2) do
Cruzeiro. Ontem pela manhã, o
colégio recebeu a abertura do
projeto, que levará aulas de seri-
grafia, break, grafite, teatro e ci-
nema para os adolescentes do
ensino médio, além da comuni-
dade do bairro.

Há 11 anos no programa da
Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública que busca tirar os
adolescentes da marginaliza-
ção, o coordenador Olivan de
Souza Soares se disse orgulhoso

por inaugurar o 7º núcleo fixo do
Picasso não Pichava no DF. “No
Cruzeiro, temos a sorte de atingir
tanto a comunidade do bairro
quanto a da Estrutural, já que
muitos alunos de lá estudam aqui.
Além disso, a estrutura do colégio
e toda a equipe de apoio, incluin-
do a parceria com o Conselho Tu-
telar, facilitam o trabalho, que
promete ser muito bem-sucedi-
do”, disse Olivan durante uma das
várias apresentações de ontem.

Gustavo Duarte, 16 anos, estu-
da no 1º ano D e estava empolga-
do com a abertura das atividades
na escola. “Acho que é uma boa
chance para muitas pessoas que
querem seguir pelo meio artísti-
co. Eu pretendo fazer pelo menos
uma das oficinas e hoje mesmo
vou cantar com a minha banda, a
Batalha Musical”, contou.

Para o coordenador pedagógi-
co do CED 2 do Cruzeiro, João Ve-
nâncio, o programa de arte e ci-
dadania acrescentará conheci-
mento e motivação aos estudan-
tes, e a expectativa é de que atraia
também os pais à escola. “A cada
ano, acrescentamos diversos pro-
jetos pedagógicos e interdiscipli-
nares com parcerias de iniciati-
vas privadas e públicas. A partici-
pação dos alunos tem sido cada
vez maior. O que falta, muitas ve-
zes, é o incentivo dos pais, que
deveriam frequentar mais o colé-
gio”, defendeu o pedagogo.

Educação e cidadania
Além do Picasso não Pichava,

a escola de ensino médio e Edu-
cação para Jovens e Adultos
(EJA) oferece cursinho pré-ves-
tibular, reforço escolar, aulas de

Comunidade se beneficia do programa
Picasso não Pichava, que, inaugurado em
uma escola local, ajuda a tirar das ruas e da
marginalidade muitos adolescentes
carentes de oportunidades 

Atividades esportivas e culturais, como o break, fazem parte da programação do Picasso não Pichava e têm atraído muitos estudantes

Fotos: Antonio Cunha/Esp.CB/D.A Press 

Número médio de jovens que já
foram atendidos no DF pelo

programa Picasso não Pichava

20
MIL

Projeto integrado

Presente no Distrito Federal desde
1999, o Picasso não Pichava integra
os projetos da Secretaria de Estado

de Segurança Pública do DF e é uma
iniciativa nacional da ONG 100%

Cidadania, que no DF tem o
patrocínio do Banco Regional de

Brasília (BRB). O principal objetivo
do projeto é prevenir a criminalidade

infanto-juvenil, combatendo a
pichação e outras transgressões

diversas. Além das oficinas, o Picasso
não Pichava já ofereceu palestras

educativas em vários pontos do DF.
No total, mais de 20 mil jovens já

foram beneficiados pelo programa.
Com a inauguração do núcleo do

Cruzeiro, sete cidades recebem
regularmente as oficinas de hip-hop
e arte no DF e têm orientação de 18
funcionários e oito militares, entre

bombeiros e policiais.

Cartazes chamam para o programa, no CED2: perspectivas ampliadas  


