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Muitos caminhos formam a história de uma organização social. Na base desses caminhos entrelaçados está a crença e
a esperança num ideal comunitário de uma vida mais justa e feliz. Ter fé em um sonho é acreditar que é possível
transformar o mundo pela força de uma ideia. Por isso, reconhecemos e recolhemos com amor os ensinamentos do
poeta baiano que disse que é preciso "andar com fé", pois "que a fé não costuma faiá". Assim, unidas e unidos pela força
transformadora do Axé - essa energia criativa que permite que tudo venha a existir - estamos há 30 anos construindo,
reconstruindo, fazendo e refazendo percursos e caminhos pela via da Arteducação, guiando-nos pela Pedagogia do
Desejo encontramos milhares de crianças, adolescentes, jovens e seus familiares em situação de risco, rua e
vulneração. São três décadas trafegando pelas veredas desejantes desta terra de todos os santos e encantos.

O Axé e a Pandemia

Durante o contexto pandêmico fizemos diversas pontes entre o Projeto Axé e nossas(os) educandas(os). Os
atendimentos foram mantidos initerruptamente ao longo dos meses de crise sanitária. Seja pelas atividades
arteducativas orientadas presencial e remotamente nas Unidades; pelas ações da Educação de Rua ou pela
articulação da Gerência de Ações de Fortalecimento à Família, Juventude e Comunidade. A produção de protocolos
de atendimento permitiu ações cuidadosas e coordenadas. Além disso, fornecemos materiais pedagógicos e aparato
tecnológico para que os(as) familiares e educandas(os) pudessem manter viva uma política de cuidados através dos
diálogos e estímulos oferecidos nos atendimentos e oficinas arteducativas mantidos em perene reinvenção.

As ações do Projeto Axé contam com os parceiros: Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SJDHDS; Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza -
SEMPRE; 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.
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