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• Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente •
Algumas palavras

Ao longo de trinta anos de atividades permanentes em Arteducação com crianças, adolescentes e jovens na cidade
de Salvador(Ba), o Projeto Axé teceu uma história de lutas, sonhos e afetos costurados com o mais nobre e vivo fio
da potência humana: o Desejo. Essa trajetória em busca da garantia dos direitos fundamentais à educação de
qualidade e à infância digna só foi possível graças às múltiplas mãos que coseram comunitariamente os saberes
e fazeres de uma pedagogia libertadora. Na base e nos princípios: a Arte, a Estética e a Beleza como caminhos para
a ética dos direitos humanos.
Em 2020, por força de uma crise sócio-sanitária, fomos convidadas a nos resguardar. Aqueles(as) que puderam se
isolaram e se protegeram em suas casas. Entretanto, observamos atenta e criticamente o aprofundamento das
desigualdades estruturais entre a população brasileira ao longo da pandemia. Por isso, no cumprimento de sua
missão institucional, o Projeto Axé manteve o seu contato contínuo e dialético com as ruas, realizando ações,
prestando atendimentos, acolhimentos, encaminhamentos e oferecendo orientações a centenas de crianças,
adolescentes, jovens e seus familiares. Vamos aos dados:
Projeto Axé na Pandemia
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a) nº de orientações e
acompanhamentos - 5.536

a) idas aos centros Pop e
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arteducativas - 1.404
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c) encaminhamentos - 687
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As ações do Projeto Axé contam com os parceiros: Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza - SEMPRE; Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social - SJDHDS; Conselho Municipal da Criança e do Adolescente através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude;
Programa Criança Esperança/UNESCO; IPAC; Coelba; Comunidade Franciscana da Bahia; Fundação San Zeno; Conferência Episcopal da Itália - CEI; Tavola Valdese;
Crossing Borders; Estado Alta Áustria; XXX Lutz; Huebler Kaeltetechnik; AGRU Bad Hall; Greiner Kunststoffechnik. Agradecimentos especiais à estimada Daniela Mercury.

