


Por uma outra cultura política em Salvador. 
A cidade como campo de imaginação política. 
Promotora do encontro e de tecnologias comunitárias. 
Uma cidade viva e comprometida com uma 
democracia plena, de direitos para todas as pessoas. 

Toda a cidade começa com você.



Uma cidade com e para todas as crianças
Onde brincar é conhecimento e direito
E criança é sujeito social bem-vinda nos espaços

Fazedora de cultura, de linguagem, de história
Protegida e participativa
Onde infância é invenção, além da faixa etária
Múltipla
Pulsão de vida 







Uma cidade com e para todas as mulheres

Onde a história daquelas que a sustentam seja reconhecida e celebrada

e sua presença seja visível em todos os espaços públicos e de decisão

Onde seja assegurado o direito de ir e vir em segurança,

de circular livremente e existir sem medo

Onde seja garantida o direito pleno de ser e decidir sobre seu próprio corpo

e sejam dissipadas as violências historicamente exercidas

Onde os trabalhos de cuidados sejam dever de todes e responsabilidade pública

e mães e cuidadoras sejam acolhidas, apoiadas e bem-vindas

nas estruturas físicas e sensíveis dos diversos espaços

Onde seja superada uma visão e divisão de trabalho baseadas no gênero

que sufocam a vivacidade, o saber e a força dos sujeitos

Uma cidade com e para todas as mulheres

onde o bem-estar da comunidade e de cada um de seus indivíduos

seja a principal meta e responsabilidade da gestão pública.







Uma cidade com a cultura na centralidade
Cultura como produção de democracia,
direito que reivindica direitos
que afirma subjetividades subalternizadas
Que aviva imaginários, identidades e ancestralidades,

que promove o encontro, o comum, a arte do dissenso
Vetor de desenvolvimento social e econômico
dos territórios, largos e picadeiros, teatros e ruas, galerias e casas…
Ecossistema em trama, sustento de vidas,
potência símbolo de nossa cidade, memória em construção
Carrega os sonhos e os projetos de futuro
Política, poética







Uma cidade com e para todos os corpos
que pratica o respeito e acolhimento às diferenças.
Onde habitam corpos múltiplos

Em livre manifestação de gêneros, sexualidades e capacidades
Cidadania plena com direito ao afeto e à livre circulação pelos espaços
Representatividades
Corpo a corpo
Com acolhimento à diversidade em suas infinitas cores e credos
Com respeito e proteção
Como fundamento da existência







Uma cidade com e pela igualdade racial
que combata as desigualdades históricas 
e as violências estruturais contra as populações negras e indígenas
Com revisão histórica de seu passado-presente
e projeção de seu presente-futuro 

Com práticas afirmativas reparadoras
busca ativa e escuta radical
Por direitos e horizontes, 
representações e representatividades
Com as diversas identidades e ancestralidades
e a pluralidade das diferentes cosmovisões de mundo
Pelo reconhecimento e celebração de nossa memória e herança cultural
Por uma política da vida







Uma cidade que tenha a educação como direito,
uma cidade educadora
Para além dos muros da escola
sem muros na escola, uma escola sem muros 
por outra escola possível, sem grades

pública, democrática e cidadã
Escola como mediação
com pluralidade de saberes
Afeto como tecnologia
Conhecimento como prática da liberdade
Em prol da transformação e emancipação social
da escola pública e agentes do processo ensino-aprendizagem
Por uma educação que crie possíveis, que liberte, que combata as injustiças
Educação por uma vida digna
Que seja ato de coragem







Uma cidade com e para as juventudes  
Em pleno exercício de cidadania
Incidindo na construção de suas diretrizes urbanas
A partir das diversas identidades e utopias

Uma cidade que garanta proteção social para todas e todos os jovens
Com direito à vida, ao território, à mobilidade, ao convívio
Com autonomia e criatividade
Onde os espaços públicos sejam ambientes seguros para que as juventudes 
manifestem suas culturas, sua pluralidade, seu protagonismo







Uma cidade com e para todas as pessoas
com todos os seus territórios
seus quilombos urbanos e moradias populares
que olhe para suas encostas 
Uma cidade arborizada

Que chame suas ruas pelos nomes de suas lutas
seu povo, suas conquistas populares 
Uma cidade que reconheça o caminho e a memória de suas águas
sua história e seus significados
que permita e promova os encontros, a vida em comunidade, os trânsitos
Mo bi li da de
Para reinventar a sociabilidade
Uma cartografia dos afetos







Os tópicos dos Eixos de Luta na ManifestA ColetivA são acompa-
nhados pela colaboração de 8 artistas visuais (e suas respecti-
vas redes, no caso de colaborações coletivas):

1 - CIDADE INFÂNCIA 
ELENA LANDINEZ y MATIAS LANDINEZ
@elena_landinez

“As aventuras de Matias. Mamãe e filho juntos se encontrando na 
linha do desenho. Sonhos, fantasias e aventuras do dia a dia.”

2 - CIDADE FEMINISTA
NILA CARNEIRO, Mãe Stella de Oxossi – o nosso tempo é agora
@nila_carneiro

“Nila Carneiro aborda, em suas criações, aspectos subjetivos de 
sua realidade, traduzindo-a em uma arte livre e carregada de 
significados. Sua percepção mantém, ao longo dos anos, uma 
forte e impositiva representação do feminino. Um aspecto funda-
mental na poética de suas produções é o reforço da necessidade 
de ocupar e reconhecer os espaços públicos com arte feita por 
mulheres.”

3 - CIDADE CULTURA
FLÁVIA BOMFIM
@flavia_bom_fim

“Flávia Bomfim cria imagens e aglomera gente pra pensar e fa-
zer juntx. O movimento é contínuo e a cultura é diversa e poli-
cêntrica.”

4 - CIDADE DIVERSA
TALI.BOY
@tali.boy

“Tali.boy faz parte de uma multidão fora da norma, sapatão trans-
masculine, utiliza da arte como ferramenta de transformação so-
cial e para a construção de novas insurgências estética/politica, 
onde o lema coletivo é “nenhum passo atrás””

5 - CIDADE ANTIRRACISTA
MAYARA FERRÃO
@verdadetropical

“Mayara Ferrão @mayaraferrao é artista visual, nascida em Sal-
vador-Bahia, onde mora atualmente. Sua produção artística se 
caracteriza principalmente pela pintura/ilustração (@verdade-
tropical), fotografia e direção de arte. A vivência enquanto mulher 
negra e baiana, a ancestralidade, questões de gênero, signos e 
elementos da cultura afrodiaspórica são discussões presentes 

na construção de suas narrativas estéticas.”

6 - DIREITO À EDUCAÇÃO
REBECA SILVA, “Contemplação de uma vida”
@rbecasilva

““Contemplação de uma vida” é fragmento de uma série de ilus-
trações para o livro Alika, escrito por Regina Luz e ilustrado por 
mim, Rebeca Silva. O livro conta de uma menina que ao conhecer 
a história de Luiz Gama, foi capaz de sentir força para enfrentar 
o racismo que sofria na escola e enfrenta-lo através do conheci-
mento. Sou natural de Salvador, mas passei boa parte da minha 
vida interior do estado. Acredito que brincar com liberdade me 
ofereceu um mundo imagético, mas pintar Alika, estudar a histó-
ria de Luiz Gama, me trouxe um olhar para minha própria iden-
tidade, minhas origens. Sou mãe de uma criança negra que me 
inspira a trabalhar com referenciais aos quais ela se sinta iden-
tificada, por sua cor, cabelo e situação social. Além de ilustrar 
livros, pinto retratos, paredes e objetos.”

7 - JUVENTUDES
LUMA FLORES, “XINGUANAS”
@luma__flores

“É uma xilo em homenagem às mulheres xinguanas, especifica-
mente sobre o maior ritual feminino do Alto Xingu, o Jamuriku-
malu.

Luma Flôres, 24 anos, é artista visual e designer gráfica forma-
da pela UFBA. Nasceu no interior da Bahia e reside em Salvador 
há 7 anos. Investiga e trabalha, sobretudo, a partir de temáticas 
feministas através do desenho, pintura, gravura e animação.”

8 - DIREITO À CIDADE
CLARA DOMINGAS
@clara_domingas

Museu dos Ossos: um recanto da “cultura de areia” de Itapuã

O Museu dos Ossos foi criado por pescadores e trabalhadores de 
praia: André “Cabeça”, José Edson “Zell”, Reinaldo “Carcará”, Ro-
naldo “Nado”, Valter Hugo e outros, em colaboração com a artista 
Clara Domingas, nascida e criada no bairro de Itapuã.  

Surgiu em 2016, após a demolição do barracão Os Kiloss, capa-
tazia da Colônia Z-6, dentro do escopo da reforma municipal da 
orla de Salvador. Neste mesmo lugar, existiu no período colonial, 
a principal armação de pesca de baleias da região. 

Um museu à céu aberto, na praia, delimitado por ossos de ba-
leia, peixes empalhados e outros elementos trazidos pelo mar, 



em constante reconfiguração, apresenta estéticas existentes no 
antigo barracão Os Kiloss, desde as velhas gerações, quando a 
cobertura era feita em palha, e ganha um novo sentido no con-
texto museal criado por eles. O uso recreativo do espaço, como a 
festa de aniversário de Malhado, rememora a vitalidade de outros 
tempos.

Localizado no “Porto do Meio”, praia entre a quadra poliesportiva 
e o estacionamento do antigo Quiosque de Janaína, o Museu dos 
Ossos é um ato de resistência frente à exclusão; a desfiguração 
e o racismo ambiental, nas requalificações e reformas na Orla 
Marítima, realizadas pela municipalidade.

Para além do uso simbólico que o grupo dá aos fósseis encon-
trados na praia, vestígios cada vez mais raros do nosso passado, 
eles também produzem gambiarras, artefatos, gestos, alimentos, 
e dinâmicas coletivas, bem como concepções próprias sobre a 
cultura da restinga local: “a cultura de areia”.

Numa ação em 2019, o Museu dos Ossos foi destruído pelo po-
der público municipal, sem diálogo ou aviso prévio. Os ossos de 
baleia e artefatos foram armazenados num único barco, fundea-
do na areia. Ambulantes e moradores em situação de rua foram 
afastados. Uma série de modificações ocorreram na paisagem, 
com finalidade de privatização por um empresário local. Mas a 
destruição do Museu dos Ossos não significou o fim dele. O “mu-
seu” tornou-se itinerante, capaz de ocupar qualquer lugar, ex-
pandindo ainda mais o seu sentido.
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