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Resumo:  
Este trabalho tem por objetivo estudar a construção das identidades e a representação de 
mulheres moradoras do Candeal Pequeno de Brotas na narrativa cinematográfica O 

Milagre do Candeal, do cineasta espanhol Fernando Trueba. O Candeal é uma 
comunidade de baixa renda inserida em uma das áreas mais nobres da cidade do 
Salvador, Bahia, e sua história é pontuada pela ação de mulheres, desde sua criação, no 
fim do século XVIII, quando o terreno foi adquirido por uma mulher negra de origem 
africana que deixou ali mais de 600 descendentes, até os dias atuais em que se destaca a 
presença ativa de duas líderes de associações de moradores. O tema central do filme é a 
série de intervenções realizadas no local por iniciativa do músico Carlinhos Brown e 
que resultaram em melhorias na qualidade de vida dos moradores – as transformações 
na infra-estrutura e na conscientização dos moradores, metaforicamente denominadas 
“milagre”. Para compreender a construção da identidade de gênero na comunidade, 
toma-se como corpus deste trabalho as falas de diversas personagens femininas – 
mulheres adultas e meninas. Discutem-se também os modos de representação das 
mulheres do Candeal, a partir do discurso do diretor, destacando-se, assim, a 
importância da linguagem e das representações sociais culturalmente construídas  
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O espetáculo 

No final de 2004, as portas do Candyall Guetho Square foram abertas à 
comunidade do Candeal Pequeno de Brotas para mais um espetáculo. Dessa vez não se 
tratava da exibição de uma banda – como os tantos ensaios da Timbalada, antes de 
serem proibidos pelos poderes públicos, por conta dos incômodos causados à população 
do entorno. Dessa vez também não haveria dança: o pátio do Guetho estava tomado por 
cadeiras enfileiradas diante de um telão. Os moradores teriam cinema, uma novidade no 
local, e o melhor: ali não veriam a imagem de inacessíveis artistas hollywoodianos ou 
das novelas “globais”, mas a imagem da própria comunidade.  

Após a abertura com palavras de Carlinhos Brown e o soar de um gongo, as luzes 
se apagaram para dar início ao filme O Milagre do Candeal, do diretor espanhol 
Fernando Trueba, em avant-première no centro cultural do Candeal. Durante os 125 
minutos de projeção, a platéia se manteve em silêncio. No espaço acostumado aos sons 
dos tambores, adultos, crianças, jovens e velhos acompanhavam a narrativa apresentada 
com imagens em movimento. Estava sendo contada sua própria história, e seu olhar se 
deparava com um outro que era ele mesmo, como em um espelho. Todos os 
personagens eram familiares – quando não sou eu, é meu vizinho – e, de repente, a 
comunidade se sentiu tão importante quanto Glória Pires ou Tony Ramos.  
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Embora de feição diferente do que estavam acostumados, tratava-se de um 
espetáculo. Segundo Albino Rubim (2005), o espetáculo tem caráter necessariamente 
público e extraordinário e promove uma suspensão na ordem cotidiana. Exige 
movimento que prenda o olhar, sentido privilegiado na interação evento-espectador, 
mas requer também a audição e envolve um conjunto de elementos, como expressões 
corporais e faciais, performances, figurino, cenário, palavras. Os espetáculos de feição 
midiática, como o cinema, permitem, além do olhar único do espectador, uma 
multiplicidade de pontos de vista proporcionada pelo aparato tecnológico, no caso as 
câmeras, que oferecem uma “profusão de olhares possíveis”. 

No entanto, além de uma suspensão na ordem cotidiana, o que ali se viu foi uma 
espetacularização do cotidiano da comunidade de baixa renda do Candeal. Ainda 
segundo Rubim, o processo de espetacularização pode abarcar todas as áreas e campos 
sociais e "aciona, simultaneamente, uma multiplicidade de dimensões – emocionais, 
sensoriais, valorativas e também cognitivas – para fabricar e dar sentido ao espetacular” 
(2005, p.18). Assim, acredita-se que a espetacularização do cotidiano ordinário do 
Candeal tenha sido capaz de promover não só a emoção de estar ali representado, mas 
também a reflexão sobre a importância de cada morador para o bem-estar da 
comunidade.  
 
 
O Candeal  

A comunidade do Candeal Pequeno de Brotas situa-se numa fração de terra de 
aproximadamente 20 mil metros quadrados ocupada por cerca de 1500 famílias de baixa 
renda, que fica incrustada em uma área nobre da cidade do Salvador, o bairro Cidade 
Jardim. O Candeal, como é simplesmente chamado, tem uma história marcada pela 
presença de mulheres fortes desde sua origem, em 1781, quando as terras foram 
adquiridas por uma mulher negra que acabara de chegar da África para comprar a 
liberdade de parentes. Josepha de Sant’Anna comprou também casas no bairro de 
Brotas, casou-se com o muçulmano livre Manoel Mendes e constituiu família que hoje 
chega a mais de seiscentos descendentes.  

Até o início da década de 1990 o Candeal era uma roça em terreno alagadiço, com 
muitas árvores, hortas e vertentes de água. O poder aquisitivo de seus moradores era 
muito baixo, as habitações precárias, faltavam luz elétrica, água corrente e saneamento 
básico. Desde o início dos anos 80, um de seus moradores, Carlinhos Brown, vinha 
manifestando preocupação com o local onde nascera e vivia. Começava a destacar-se na 
música, primeiro como percussionista de banda de axé music, depois acompanhando 
artistas de renome como Caetano Veloso, e ajudava os parentes e vizinhos conforme a 
necessidade deles e suas próprias possibilidades, mas logo entendeu que precisava 
organizar a comunidade para facilitar o acesso aos poderes públicos e realizar ações que 
oferecessem oportunidades aos jovens do local. Aproveitando a vocação artística desses 
jovens, criou a Escola Profissionalizante de Músicos de Rua e, mais tarde, a Associação 
Pracatum Ação Social - APAS, uma organização não-governamental com dois grandes 
projetos: a Escola de Música Pracatum, para formação musical, e o Tá Rebocado, para 
desenvolvimento de infra-estrutura habitacional e urbana. Através deste segundo 
projeto, foram construídos conjuntos habitacionais em alvenaria, rede de luz elétrica, 
assim como saneamento urbano: coleta de lixo, esgotamento sanitário e abastecimento 
de água através de rede pública. A APAS oferece também cursos profissionalizantes, de 
artes e de línguas estrangeiras, e implementou um projeto pedagógico que promoveu a 
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educação para a cidadania, com conscientização de direitos e deveres, valorização da 
cultura local e conseqüente aumento da auto-estima. Do Candeal saíram grupos 
musicais importantes e valorizados no mercado cultural, como a Timbalada e o Hip Hop 
Roots, e muitos dos ex-alunos da Escola de Música Pracatum atuam como profissionais, 
sendo que alguns formaram sua própria banda. 

Toda essa transformação ocorrida na comunidade deu à APAS e a Carlinhos 
Brown2 diversos prêmios e chamou a atenção do cineasta espanhol Fernando Trueba, 
que decidiu narrar essa história sob o título de O Milagre do Candeal.   

 
 
O filme 

 
Gosto de definir O Milagre do Candeal como um musical social, porque conta não 
só a viagem de um homem, mas também a história de uma comunidade, e o 
encontro entre Cuba e Brasil, a música, a negritude, a escravidão e o seu 
significado in loco. Por outro lado, mostra como a comunidade da Bahia tenta 
melhorar a sua vida através da arte. Acho que não há no filme a estética da miséria. 
Embora seja o retrato de uma comunidade pobre, aquilo que me impressionou 
nessa gente foi a sua riqueza: humana, espiritual, musical. O seu talento. A sua 
beleza. (Trueba, 2004) 
 
 

O filme de Trueba, classificado como do gênero documentário e apresentado pelo 
autor como um musical social, é aqui compreendido como texto, ou seja, uma forma 
empírica do uso da linguagem no interior de práticas sociais contextualizadas histórica e 
socialmente (Pinto, 2002, p.11). Trata-se de uma narrativa que tem como referência 
situações reais: o desejo de Bebo Valdés, músico cubano exilado na Europa, de 
conhecer a Bahia, devido à semelhança cultural com Cuba; a construção de uma praça 
pelos moradores do Candeal, em sistema de mutirão; a intervenção de Carlinhos Brown 
na comunidade, com o objetivo de proporcionar melhoria da qualidade de vida. É, 
portanto, uma realidade que se materializa diante de nós, espectadores, produzida 
através do discurso de seu autor, pois é o discurso que, ao se apropriar do mundo, lhe 
confere significados. Uma versão dos fatos narrada com sons e imagens em movimento, 
palavras, performances, cenários, figurinos, enfim, um espetáculo midiático.  

Embora aparentemente o fio condutor seja a visita de Valdés a Salvador, e o 
tempo do filme seja o tempo de construção da praça, o título da obra – El milagro de 

Candeal – já anuncia a idéia central: as transformações ocorridas no espaço físico e no 
comportamento dos moradores a partir da intervenção de Brown, com o apoio das 
associações de moradores. 

O filme foi realizado no verão de 2004 e mostra festa populares como a Festa de 
Iemanjá, em 2 de fevereiro, e o carnaval. Destacam-se elementos da cultura baiana: a 
religião – o candomblé, a missa na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos -, a 
música – o hino católico e a cantiga de orixá, o samba de fundo de quintal, o samba 
tradicional na voz de artistas modernos como Caetano Veloso e Gilberto Gil, ritmos 
afro-cubanos como a salsa, o som das bandas de base percussiva criadas por Brown -, 
além de lugares marcados pela tradição como o Pelourinho, a Cidade Baixa e a cidade 
histórica de Cachoeira. É, portanto, um filme feito também para divulgar a Bahia e 
enaltecer seus predicados. 
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As mulheres do filme 

O olhar de Trueba sobre as mulheres do Candeal já faz um recorte da realidade 
cotidiana dessas mulheres, é apenas um dos modos possíveis de ver, interpretar e 
representar essa realidade. Por outro lado, o discurso de cada uma sobre si mesma 
também é atravessado pelo próprio interesse em construir para si uma boa imagem. 
Como se diz popularmente, elas querem “sair bem na fita”. O fato mesmo de saberem 
que estava sendo gravado, e que serão vistas/ouvidas por um número incalculável de 
pessoas em diversos lugares, já exerce um controle sobre sua fala. Não é, portanto, um 
discurso espontâneo, mas um modo de representação.  

Engenheira ou mãe de santo, menina ou octogenária, diversas mulheres têm 
presença significativa no filme, embora em número menor ao dos homens. Não cabe 
aqui falar da cantora Marisa Monte, também personagem do documentário, porque não 
pertence à comunidade, nem está diretamente relacionada a ela, como é o caso da 
engenheira sanitarista Patrícia Marchesini que entrou para a Pracatum em 97, quando 
havia ausência de saneamento e presença de muitas doenças, e lá permanece - “vim pra 
conhecer e não saí mais”. Segundo Marchesini, “Carlinhos convidou a comunidade pra 
sonhar o que seria a comunidade ideal pros moradores”, e ela ajuda os moradores a se 
organizarem para realizar esse sonho que, no filme, se concretiza na praça. A praça em 
anfiteatro, construída em sistema de mutirão, é o símbolo da união da comunidade na 
conquista de seus direitos, da realização de seus desejos, da satisfação de suas 
necessidades.   

Por tratar-se da realidade social de uma comunidade em que a mulher é o pólo 
centralizador da família, elemento catalizador de experiências e irradiador de forças, o 
documentário mostra mulheres fortes de importância fundamental para a construção da 
história, da cultura e da identidade local, a começar da africana Josepha de Sant’Anna, 
cuja presença é reconstruída no discurso da tetraneta que narra sua trajetória desde a 
chegada ao Brasil: “veio libertar uma parenta dela, construiu família aqui e se deu bem”. 

A relação visceral com a mãe, numa comunidade movida a música percussiva, é 
explicada por Carlinhos Brown aos meninos: 
 
 

A natureza se encarregou de criar a percussão. O que é a verdadeira percussão? É 
quando papai e mamãe pensam em sonhar em ter a gente. Aí, depois, a gente é 
gestado pelo ritmo do coração, pela batida do coração e, de certo modo, as 
primeiras coisas de grave que a gente ouve (surdo), a gente ouve no ventre da mãe. 
E de acordo com o ritmo da mamãe nós nos transformamos em grandes 
percussionistas, porque quem oferece a rítmica é a mãe, é a mulher. 
 
 

O ritmo, talvez a expressão máxima da cultura do Candeal, meio de sobrevivência 
para muitas famílias, é apresentado por outro importante símbolo local, a personagem 
emblemática de Carlinhos Brown, como uma dádiva da mulher-mãe. Ou seja: se a 
comunidade conseguiu sair do gueto para colocar-se diante da cidade e do mundo como 
produtora de cultura e, através desta, como um grupo de cidadãos com seus direitos 
reconhecidos, deve isso à mãe, a geradora não só da vida, mas do ritmo, seu meio de 
vida. 
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As meninas 
O diálogo reproduzido abaixo ilustra o modo como a identidade de gênero é 

construída no Candeal desde a infância. Além dos valores do imaginário feminino 
tradicional – beleza física, família feliz -, as falas revelam também valores do grupo que 
são transmitidos às novas gerações.  

 
 

Menina A – Quando eu crescer eu vou querer trabalhar, assim, e ter um futuro 
melhor. Ir pra faculdade e se formar. Se formar de qualquer coisa, assim. Ter uma 
família boa, uma família gentil, e crescer e ser doutora ou médica ou diretora de 
escola ou engenheira. 
 
Menina B – Eu quero ser atriz, quero estudar, ter uma vida melhor, ganhar dinheiro 
pra ajudar minha mãe. Eu quero ser educada. Na hora que eu trabalhar, eu vou 
comprar uma casa pra minha mãe e aí ter uma vida melhor. Se eu crescer, eu quero 
comprar meus produto pra botar no meu cabelo, cuidar de mim. 
 

 
As meninas desejam um futuro melhor que se traduz em ascensão social 

conquistada através de esforço próprio – educação superior, um diploma, um bom 
emprego, algo que seus pais não tiveram – e esse futuro inclui a família. Almejam um 
padrão de vida mais elevado do que desfrutam agora, mas essa melhoria não é pensada 
apenas para si. A ascensão social permitirá melhor qualidade de vida não só aos seus 
descendentes como aos ascendentes, especificamente à mãe – dar uma casa à mãe é seu 
objetivo. Os pais parecem ter pouca importância na constituição da família, já que são 
sequer mencionados, e o casamento não aparece como possibilidade de futuro.   

Outros valores do grupo internalizados na infância são a consciência ecológica, 
traduzida na importância da preservação do meio ambiente para o bem-estar do ser 
humano, e a consciência política que se reflete na fala como crítica aos poderes públicos 
no que se refere ao descaso quanto à especulação imobiliária.   
 
 

Menina A – Lá embaixo, esse lugar ali, tem cobra, tem tudo. Tem passarinho, tem 
macaco, tem... 
 
Menina B – O prefeito mandou um bocado de homem aqui pra cortar os matos, pra 
fazer prédio. 
 
Menina A – Porque o chão daqui, ele tem que ficar com essas plantas pra entrar 
muita fresca nas casas, porque tem casa aqui que não tem ventilador. 
 
Menina B – Também acho que o prefeito está errado, porque as plantas têm que 
viver. 
 
Menina A – As plantas também não devem ser maltratadas. Quando arranca uma 
folha, a folha sai o quê? Leite. Sai o quê? Uma água. E essa água significa o quê? 
O choro da planta. A gente tira esses capim e sai um bocado de raiz e nessa raiz 
vem um bocado de água, então é o quê? As lágrimas da planta. Então, a planta é o 
quê? A planta é igual a um ser humano. A planta deve ser tratada como a gente 
deve ser tratada. 
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Em outra cena em que um casal de crianças relata seus planos para o futuro, o 
menino diz que quer “trabalhar de médico”, e a menina, como cantora. Ele responde 
completando que deseja ser “tocador” também, e ela reafirma sua disposição: “não 
quero ficar em casa, quero me divertir”, confirmando que a música se configura, para a 
população local, uma profissão, um modo de ganhar a vida, e também um modo de 
diversão. Mas a afirmação da menina deixa claro que, para essa geração, já não é 
suficiente o trabalho feminino doméstico, que se apresenta como enfadonho, e que tem 
o direito de escolher uma profissão que alie trabalho e prazer.  
 
 
As líderes 

Antes da implantação da APAS, já havia mobilização e organização da 
comunidade em associações de moradores que foram chamadas a participar do 
levantamento de necessidades e planejamento das ações: a Associação de Moradores da 
Fonte do Governo, criada na década de 70, mas hoje desativada; a Associação Lactomia 
Ação Social, criada por Carlinhos Brown e presidida pelo jovem Jair Resende, mostrado 
no filme como regente da banda de crianças; a Sociedade Defesa e Progresso do 
Candeal Pequeno, presidida por Arinalva Arcanjo dos Santos, a Tita; e a Associação de 
Moradores da Rua 9 de Outubro, presidida por Graciete Batista Bispo dos Santos, a 
Ciete, que é apresentada por Trueba como uma guerreira. Na cena, Ciete é abordada por 
adolescentes que integram um grupo encarregado de discutir políticas públicas e estão 
buscando reconstruir a história local. Querem saber por que a Rua 9 de Outubro tem 
esse nome, e Ciete narra a história: 
 

 
Aqui é fruto de ocupação. E foi justamente no dia 9 de outubro que a gente ocupou 
esta área. Eu junto com outras companheiras. Foi uma luta das mulheres. As 
mulheres foi que fundou essa luta aqui. Nós construímos os barracos, fomos 
perseguidas pela prefeitura, que derrubou várias vezes os barracos. Nós 
reconstruímos, derrubou três vezes os barracos. Nós enfrentamos os poderes 
públicos, mas aí a comunidade foi forte, nós resistimos e conseguimos ocupar 
nosso espaço. E aí fomos correr atrás de outras coisas que viessem em benefício da 
gente, como colocar energia elétrica, colocar água, rede de esgoto. Isso aqui é saldo 
de uma luta, uma luta das mulheres, uma resistência muito grande, e valeu a pena 
nosso sacrifício, valeu a pena nossa luta. Hoje em dia temos nossa casa própria, 
que é muito difícil no nosso país.  
 

 
Além de contar a história da luta do grupo de mulheres por moradia e outros 

direitos sociais, o discurso de Ciete também reforça o protagonismo dessas mulheres e 
sua capacidade de resistência diante de reiteradas investidas do poder instituído. Na 
cena, Ciete narra às adolescentes e a nós, espectadores, mas esse é um texto já 
conhecido da comunidade - inclusive das novas gerações, como se pode depreender da 
fala das meninas - e contribuiu para a formação da consciência política. A repetição da 
história das mulheres da rua 9 de Outubro tem função de promover educação para a 
cidadania. 

Enquanto Ciete veio de fora para conquistar, ocupar e garantir seu lugar no 
Candeal, Tita já nasceu com direitos adquiridos e seu discurso é pautado na tradição:  
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Tita pra mim é um nome de guerra, um nome que eu gosto de ser chamada e 
conhecida por todos da comunidade. Eu sou descendente de Josepha de Sant’Anna. 
Eu me criei aqui, continuo aqui na minha comunidade, gosto de trabalhar com as 
crianças. Eu sempre fui criança, eu nunca deixei de ser criança. Eu cresci, me 
amadureci e me tornei uma mulher adulta, mas continuo sendo criança, porque eu 
acho que criança todo mundo é. Na medida que você se sente criança, você não 
pode dizer: eu sou velha. Eu queria pedir ao Senhor que ele possa descer, derramar 
suas graças dentro da comunidade do Candeal. Para que possa fortalecer essas 
crianças que estão crescendo. Mas cresçam bem devagarinho e que eles possam, 
assim, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos oferece, nos ensina. Pra tudo 
nesse mundo tem o seu dia e sua hora, e que eles sejam uma grande bênção na vida 
de cada uma dessas crianças aqui dentro do Candeal. 

 
 

O lugar de fala de Ciete é o da conquistadora: ela relata a ocupação de seu pedaço 
de terra como uma conquista obtida através da luta contra poderes públicos, uma luta 
que não se esgota na ocupação, mas segue pela garantia dos direitos sociais. O lugar de 
fala de Tita é o da herdeira: da terra, por cuja posse não teve que lutar, por ser 
descendente da fundadora Josepha de Santana, e das tradições religiosas, especialmente 
da fé cristã que ensina a aceitação dos fatos – “tudo nesse mundo tem o seu dia e sua 
hora” – de acordo com a vontade de Deus.  

Essas duas mulheres se completam e, juntas, formam uma síntese das 
características mais comuns e evidentes nas mulheres do Candeal. Do ponto de vista do 
diretor, elas são fortes, guerreiras, obstinadas, mas também guardiãs da fé, da formação 
religiosa; elas são a representação da mãe amorosa, zelosa e responsável pelo caráter 
dos seus filhos. É nítido o respeito e a admiração que Trueba nutre por essas mulheres 
que destaca em sua narrativa.  

Em outro texto (entrevista) e em outra linguagem (voco-verbal) ele reforça a 
impressão que o filme nos causa: 
 
 

Eu acho que as lideranças - na maioria são mulheres - é que são o motor do 
Candeal. São as que mais trabalham e às vezes com muito pouca ajuda. Mais por 
voluntarismo e espírito comunitário que qualquer...  Muitas vezes eu [percebo 
nelas] um pouco de desespero, né, porque você trabalha muitos anos em algo e não 
tem toda a ajuda que você precisa, mas felizmente elas nunca abandonam o 
trabalho. Continuam ajudando. (Trueba, 2006) 

 

Outro grupo destacado no filme são as mulheres de santo, aquelas que pertencem 
ao candomblé. Elas aparecem em grande número na festa de Iemanjá e também em um 
terreiro no Candeal, mas uma cena se destaca pela emoção legítima que causam, senão 
no espectador, ao menos em um personagem. Através do olhar da câmera o espectador 
acompanha uma visita de Bebo Valdés, ciceroneado por Brown, à casa de Angelina, 
cujo nome de santo é Maiamba. Foi ela quem ensinou a Brown a cantiga Aldeia, da 
tradição afro-brasileira. Cercada por filhas de santo, Mãe Maiamba incorpora uma 
entidade, o caboclo Tuaritendê, e os abençoa: “Que Deus te dê prosperidade e muita 
força”. Percebe-se, pela perplexidade estampada no olhar de Valdés, que a cena é 
espontânea, sem qualquer ensaio ou elaboração da produção. Brown explica ao visitante 
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que o caboclo simboliza o encontro dos índios com os negros, quando teria acontecido a 
primeira miscigenação em terras brasileiras. 

Além de contribuírem para a formação religiosa de Carlinhos Brown e outros 
moradores do Candeal, as mulheres de santo são também fonte de ritmos, pois é em sua 
casa que se aprendem e se ensinam os toques de tambores e as cantigas de orixás do 
candomblé, que constituem, afinal, a base de boa parte do repertório autoral de Brown, 
registrado em fonogramas desde o lançamento da Timbalada, em 1996, até hoje, 
destacando-se o disco Candombless3 (2005), que reúne adaptações de cantos da tradição 
afro-brasileira gravadas nas vozes de gente de santo.  

 
 

Mulheres do Candeal 
 

Eu adoro essa gente do Candeal. Quando fiz o filme, tentei retratar algumas dessas 
pessoas como parte de todo esse movimento no Candeal. Eles conseguiram coisas 
muito importantes pra comunidade, mas ainda há muitas coisas que elas precisam. 
(Trueba, 2007) 

 

Fernando Trueba não essencializa nem estigmatiza as mulheres do Candeal, 
embora apresente ao espectador um leque de perfis com imagens sempre positivas. É 
uma dessas mulheres que abre o caminho para a apresentação do grupo musical Zárabe, 
carregando o incensório, e, embora a predominância seja masculina, várias integram o 
grupo como percussionistas. Ela é também a professora na Escola de Música Pracatum. 
No mutirão para a construção da praça, faz trabalho braçal, como pedreira e como a 
ajudante que empurra o carrinho de mão. Na banda de crianças da Lactomia, estão lá as 
meninas tirando ritmo das latas. Na quadra, meninas e adolescentes ensaiam 
coreografias ensinadas por Tita. São também participantes ativas do PIPOCA (Projeto 
de Integração Política do Candeal), que pretende estimular a juventude a assumir a 
liderança local. À frente da banda Camarote Andante, no carnaval, as backing vocals 
exibem seu glamour, enquanto a porta-bandeira que carrega um mastro sem bandeira 
nos diz, com seu gesto, que naquele mastro cabem muitas bandeiras e dá a cada um de 
nós a liberdade de colocar ali e ver flamular, na imaginação, a bandeira que preferir.    
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1 Professora do Curso de Comunicação Social da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. Mestre 
em Letras pela UFBA e doutoranda em Ciências Sociais pela UNICAMP.  
2 O reconhecimento internacional de Brown como ator social comprometido com a intervenção na 
sociedade teve início em 1996, com o filme de Claude Santiago “Carlinhos Brown, Le Prince de Bahia 
(ARTE/France). A seguir, vieram: Prêmio CNN-TIME, categoria Líderes  Latinoamericanos para el 
Nuevo Milênio (1999); Prêmio Caixa de Melhores Práticas em Gestão Local para o programa Tá 
Rebocado (2001); Certificado Best Practice do Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas 
- UN/Habitat (2002); Prêmio UNESCO, categoria Juventude, para a Escola Pracatum (2002); finalista do 
Prêmio Empreendedor Social Ashoka-Mc Kinsey (2002); Prêmio Prince Claus Awards, Holanda (2003); 
o diretor espanhol Fernando Trueba filma o documentário El milagro de Candeal (2004); Brown recebe a 
medalha da Ordem do Mérito da Cultura, das mãos do Presidente da República e do Ministro da Cultura, 
por sua atuação na Escola Pracatum (2004). 
3 Candombless foi produzido por Brown e Alê Siqueira e gravado em 2003, no estúdio Ilha dos Sapos, de 
propriedade de Brown, que fica localizado  no Candeal. Foi lançado em 2005, com o selo Candyall 
Music, com o apoio da Prince Claus Fund for Cultur and Development, da Holanda. É dedicado à Mãe 
Maiamba, D. Zezita e Mestre Pintado do Bongô (mestre de Brown na percussão). 


