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Resumo 
 
Este trabalho esboça um panorama preliminar sobre a trajetória artística de Carlinhos 
Brown, músico e compositor que articula a experiência estética com a vida em 
sociedade, as manifestações tradicionais da cultura com as tecnologias da comunicação 
e da informação. A escolha desse artista justifica-se pelo status alcançado no mercado 
da música mundial e por destacar-se como um mediador de práticas socioculturais 
transformadoras na comunidade de periferia onde nasceu. Além do rápido passeio pelo 
caminho percorrido por Brown, o trabalho propõe um diálogo com alguns autores do 
campo teórico denominado Estudos Culturais que poderão dar suporte a uma 
investigação mais apurada sobre o artista. 
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1 – O cenário 
  
Até meados da década de 1980, os artistas da música baianos, para serem reconhecidos 

no âmbito local, precisavam, antes, ser legitimados pela mídia, crítica e público do eixo 

Rio-São Paulo, onde se concentravam as gravadoras e as principais emissoras de rádio e 

TV, sendo que muitas dessas emissoras geravam programação para todo o país. Em 

decorrência do movimento de renovação da música popular de rua produzida em 

Salvador, que a imprensa rotulou de “axé music”, dá-se uma descentralização desse 

processo, que terá reflexos na indústria fonográfica nacional. A presença de uma 

gravadora em Salvador – Studios WR Gravações e Produções - facilita o lançamento e a 

ascensão de estrelas do carnaval; a mús ica baiana passa a ser produzida, divulgada e 
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consumida na Bahia. Em seguida, espalha-se para todo o Brasil através dos carnavais 

fora de época, do rádio e da TV, vindo a tornar-se produto cultural de exportação, com 

boa aceitação no mercado global.  

Testemunha e sujeito do percurso traçado por essa música ao longo de duas décadas, 

Carlinhos Brown saiu da “cozinha” para o estrelato, passando de percussionista de uma 

banda de trio elétrico a protagonista de um carnaval globalizado.  

 

2 – O artista 

A escolha de Carlinhos Brown como objeto de estudo deve-se ao fato de destacar-se na 

sociedade brasileira como artista da música e também como líder comunitário. Brown 

construiu uma carreira artística ininterrupta, ascendente e multifacetada, contribuindo, 

assim, para a renovação cultural nos campos da festa e da música; paralelamente, 

desenvolveu projetos que visam ao resgate da cidadania de moradores do lugar onde 

nasceu - uma comunidade de periferia chamada Candeal Pequeno de Brotas -, que 

obtiveram o reconhecimento de instituições transnacionais como as Nações Unidas.  

As terras do Candeal - assim chamadas devido à grande quantidade de uma árvore 

chamada candeia - foram adquiridas no fim do século XVIII por uma negra da elite 

africana que veio ao Brasil para comprar e libertar parentes escravizados. Casou-se com 

um muçulmano e organizou no local uma roça, onde se espalhavam algumas poucas 

casas. Desde então, o local se configurou como uma região de negros livres que tinha o 

toque dos tambores como elemento de amálgama cultural. Hoje, é uma comunidade que 

se desenvolve com base na família e na solidariedade; tem cerca de mil e quinhentos 

domicílios e seis mil habitantes, a maioria com renda de até um salário mínimo.  A 

melhoria da qualidade de vida do lugar está relacionada à prática de Brown, que 

assegura ser o Candeal Pequeno o único lugar da cidade do Salvador com índice zero de 

violência. 

Essas duas vertentes – o artista e o ator social – se entrelaçam, tornando-o uma figura 

atraente, não só por sua reconhecida atuação nesses campos, mas também por sua 

personalidade polêmica e rica em ambigüidades. 

No início de sua carreira, Brown era simplesmente o percussionista Carlinhos, que 

ficava à espera de oportunidade de trabalho nos Studios WR e participou do lançamento 

da chamada axé music na banda que gravou a música Fricote, considerada o marco 

desse movimento. Como Carlinhos Brown - sobrenome que tomou emprestado do ídolo 

norte-americano James Brown - criou centenas de sucessos musicais, trilhas sonoras e 
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jingles, chegando a merecer o Troféu Caymmi por ter 26 músicas suas tocadas nas 

rádios em um só ano. Na persona de Carlito Marrón, expressando-se em “portunhol”, 

pode ser considerado um popstar internacional, capaz de arrastar um público estimado 

em um milhão de pessoas no carnaval globalizado do verão de 2005 em Madri3 e 

Barcelona. 

Sua história de sucesso começa no Candeal Pequeno de Brotas, como o menino pobre 

que aprendeu a tocar com Mestre Pintado do Bongô. Mais tarde, sua liderança abriu as 

portas do gueto para o mundo. Fez ali um grande investimento cultural e social: 

construiu o centro cultural Candyall Ghetto Square e a Associação Pracatum Ação 

Social (Prêmio UNESCO 2002), uma organização da sociedade civil com dois 

programas: Tá Rebocado, de urbanização local (certificado de “Best Practice”, 

Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas) e a Pracatum Escola 

Profissionalizante de Música, de onde surgiram vários grupos musicais, dentre eles o 

Pracatum, com oito integrantes, e o Ebanoises, um quarteto de mulheres musicistas que 

combinam percussão e flautas para fazer o que denominam MPM, ou seja, música 

percussiva melódica.  

Brown criou também os grupos Vai Quem Quer (que gravou com Sérgio Mendes), 

Bolacha Maria (com mulheres percussionistas que utilizavam inclusive panelas como 

instrumentos), Hip Hop Roots (que, apresentando uma nova maneira de tocar os surdos, 

ganhou platéias em eventos internacionais realizados nas cidades de Nova York, 

Sanremo e Valencia ) e Lactomia (de crianças e adolescentes). O de maior presença no 

cenário da música é a Timbalada, banda – e depois também bloco carnavalesco - de 

repertório com expressiva base rítmica, definida por Brown como “uma manifestação 

cabocla miscigenada” que nasceu em fim dos anos 80 com o objetivo de promover a 

revitalização do timbau e da cultura angola e já tem nove discos gravados.  

É também no Candeal que está localizado o estúdio Ilha dos Sapos, que conta com 

equipamentos de última geração e foi construído para a realização de ensaios e 

gravações, em especial as que levam o selo Candyall Music, editora que tem por 

principal finalidade resgatar obras da tradição afro-cabocla-brasileira.  

Além da Pracatum que, por ser uma ONG, não tem fins lucrativos, Brown revelou seu 

lado empreendedor no mercado da música gestando duas empresas comerciais: a Fênix 

                                                 
3 FANTÁSTICO. Rede Globo. 19 jun.2005. 
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Produções Artísticas, criada para administrar a banda e o bloco Timbalada, o Candy All 

Guetho Square e demais bandas, e a Nariz de Borracha, que cuida da sua carreira solo. 

Para compreender Carlinhos Brown, no entanto, é preciso ultrapassar as fronteiras do 

gueto e conhecer o carnaval de Salvador, que entrou para o Guiness World Records-

2005 por atrair um milhão e cem mil turistas e movimentar mais de US $ 250 milhões, 

grande parte em patrocínios de empresas em busca de visibilidade diante desse público. 

A festa tornou-se uma vitrine para as marcas espalhadas por outdoors, camarotes, trios 

elétricos, fantasias4. E se o carnaval é interface onde se dá a troca de valores simbólicos, 

é também espaço para negociações de altas cifras no mercado cultural.  

Brown ofereceu importantes contribuições a essa festa. Inovador mas comprometido 

com a memória, trouxe de volta ao desfile o mais antigo bloco de índio, o Apaches do 

Tororó, e recuperou o trio elétrico Caetanave, criado  em 1972 para comemorar a volta 

de Caetano Veloso do exílio. Invertendo a tradicional função do camarote, a de abrigar 

confortavelmente seus usuários, criou o Camarote Andante (2003), no qual músicos e 

convidados seguiam a pé pela avenida. À frente do grupo Zárabe, portador de uma nova 

estética de imagem e de som, fez performances-relâmpago não só no carnaval, mas 

também em festas de rua como a Lavagem do Bonfim e a Festa de Yemanjá.  

Com uma proposta inteiramente à parte, criou, com Marisa Monte e Arnaldo Antunes, 

os Tribalistas, grupo de música pop-romântica que, apesar de gravar um único disco e 

DVD, fez um estrondoso sucesso junto ao público brasileiro e recebeu vários prêmios 

internacionais. Sua face compositor nesse prisma de muitas possibilidades se encontra 

nas vozes de muitos intérpretes, como Daniela Mercury, Caetano Veloso, Cássia Eller e 

a própria Marisa Monte. 

Exemplo nítido de hibridação, suas criações musicais incorporam cantigas de 

candomblé, rezas da igreja católica, salsas cubanas, toques de tambores tribais, samba-

duro, bossa nova, marcha. Do mesmo modo, ele vai do acústico ao eletrônico usando 

timbau, xequerê, violão, bacurinha, sem desprezar guitarras, samplers, loops, beats e 

outros recursos de equipamentos digitais. Ao promover a conexão entre as culturas local 

e global, esse artista glocal, que transita com igual desenvoltura pelas grandes 

metrópoles do mundo ou pelos becos da periferia, faz de si próprio não só uma ponte 

para viabilizar esse fluxo, mas o conteúdo cultural em si, apresentado em suas músicas, 

shows, ações sociais e culturais.  

                                                 
4 CORREIO DA BAHIA. Correio Negócios. Salvador, sexta-feira, 28 jan.2005. p.1-6. 
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Carlinhos Brown é um artista do espetáculo. Performático, camaleônico, esse 

“tropicalista” globalizado promove uma insubordinação aos valores e padrões 

estabelecidos, estabelece uma nova relação com o púb lico, busca raízes, incorpora e 

atualiza temas e recursos tradicionais, bebe em fontes variadas; tanto pode apresentar-se 

com um cocar e o torso nu pintado, como em calças e blusa de babados multicoloridos 

de rumbeiro, ou com pantalonas e turbante de oriental. Artista de múltiplas faces, vem 

despertando o interesse de outros produtores de cultura, caso da cantora Bjork e do 

cineasta Fernando Trueba, diretor do documentário El milagro de Candeal (2004). 

 

3– Para compreender Carlinhos Brown  

Devido à originalidade de Carlinhos Brown, que foge a qualquer tentativa de 

padronização, seja como o artista – de quem se pode esperar as mais variadas estéticas e 

de quem não se pode prever a performance – , seja na sua produção, que percorre a 

música do campo modal (Wisnik, 1999, p.34-5) ao eletrônico, compreende-se que o 

campo teórico denominado Estudos Culturais, que  se ocupa das práticas e produções 

culturais desenvolvidas em meio às relações entre a cultura, a mídia, a globalização e o 

mercado, poderia dar conta de tamanha diversidade e possibilidades de articulações 

Uma das tendências atuais dos Estudos Culturais é voltar-se para a teoria pós-colonial e 

para o estudo das diferenças culturais, redefinindo o papel das minorias, dos 

subalternos, da periferia. Insere-se aí o debate da identidade nacional, da representação, 

da etnicidade e da mundialização da cultura contemporânea, que tem como alguns de 

seus expoentes Said, Hall, Bhabha, Martin-Barbero e Canclini, os dois últimos latino-

americanos estudiosos da realidade das Américas. Como o objeto de estudo deste 

projeto é um artista que nasceu e cresceu na periferia de uma cidade do nordeste 

brasileiro - região que pode ser considerada a periferia de um país em desenvolvimento 

- e se projetou com sucesso em outros países, especialmente na Europa ibérica; e sendo 

a sua música resultante de uma fusão de ritmos étnicos, cantigas religiosas e música 

pop, considera-se adequado esse campo teórico. 

Os Estudos Culturais foram impulsionados pelos conceitos de descentralização, 

desconstrução, inversão das hierarquias, ascensão dos subalternos, micropolitização do 

social, revisão do cânone e reescritura da História com narrativas do ponto de vista dos 

excluídos, dentre outros, trazidos à luz por filósofos franceses do pós-estruturalismo da 

década de 1960 (Derrida, Deleuze, Barthes, Foucault, Baudrillard, Lyotard). Em sua 

clássica resenha sobre a coletânea Cultural Studies (1994), Jameson esclarece que os 
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Estudos Culturais definem-se por uma certa abrangência e pelo relacionamento com a 

História, a Antropologia e a Sociologia, mas seu cerne seria o conceito de articulação, 

na qual raça, gênero, classe, etnicidade e sensualidade se entrecruzam.  

Na contemporaneidade, questões da cultura e de identidade estão diretamente 

relacionadas ao processo de globalização que se iniciou no último quarto do século 

passado. “A revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo 

introduziram uma nova forma de sociedade, a sociedade em rede” (Castells, 2000, 

p.17), que se caracteriza não só pela globalização das atividades econômicas e por uma 

cultura de virtualidade, na qual a mídia se faz presente, mas também pela transformação 

do tempo e do espaço. As tecnologias da informação e da comunicação acabaram por 

transformar o sentido do lugar no mundo. As fronteiras não são mais compreendidas 

como um limite, onde algo começa ou termina, mas onde “algo começa a se fazer 

presente” através da articulação, do movimento, da ambivalência (Bhabha, 2003, p.24), 

e os sujeitos são constituídos justamente onde se dá essa articulação das diferenças 

culturais – os “entre- lugares” (Santiago, 1978; Bhabha, 2003). Dessa forma, a 

identidade não é mais construída na lógica de oposições binárias, mas na sua relação 

com o outro.  

O fenômeno comunicacional representado por Carlinhos Brown apresenta identidades 

compósitas, constituídas nas mestiçagens, fusões, sincretismos, crioulizações. O artista 

está em consonância com estudiosos da cultura que esclarecem não haver, hoje, lugar 

para identidades puras, fixas, permanentes, mas para um sujeito múltiplo, deslocado e 

descentrado (Hall, 2002). A crítica anti-essencialista das concepções étnicas, raciais, 

nacionais e de gênero aponta para um sujeito fragmentado, que se constituirá de acordo 

com o lugar, os discursos e as práticas do indivíduo, estando, portanto, em permanente 

processo de transformação e passando por variados “regimes de pertença” (Canclini, 

2003). 

No entanto, este sujeito fragmentado tem identidades culturais, cujas principais fontes 

são as culturas nacionais. Segundo Hall (2002, p.50), a cultura nacional é formada por 

instituições, símbolos e representações, mas trata-se de um discurso, um modo de 

construir sentidos que permite ao sujeito identificar a si mesmo como integrante de algo 

mais amplo: a nação. No caso brasileiro, cultura nacional refere-se a um mosaico, com 

vários códigos regionais e étnicos, sendo um deles a baianidade, que Brandão (1993, 

p.102) apresenta como “mercadoria de exportação por excelência, a afirmação do bom-

viver, da ‘fidalguia de sentimentos’, da ‘convivência entre raças’ e da sua jovem 
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nordestinidade”, embora essa imagem vendida nem sempre corresponda às relações 

sociais internas.  

A alta cotação do carnaval e de artistas baianos no mercado cultural mundial vem 

comprovar que a diluição das fronteiras e a globalização não destroem o local; ao 

contrário, ressaltam as diferenças. Mesmo quando fazem adaptações no repertório ou na 

performance para melhor se integrarem a esse mercado – como é o caso de Brown se 

apresentando como Carlito Marrón – não há homogeneização. Ortiz esclarece que “uma 

cultura mundializada corresponde a uma civilização cuja territorialidade se globalizou. 

Isso não significa, porém, que o traço comum seja sinônimo de homogeneidade” (2003, 

p.31). Martin-Barbero (2003) também registra que, no caso de esferas dotadas de 

autonomia, como o nacional e o local, a globalização leva à hibridação das culturas.  

No último quarto do século XX, o mundo assistiu ao avanço de poderosas expressões de 

identidade coletiva, movimentos que desafiavam a globalização, impondo sua 

singularidade cultural (Castells, 2000, p.18). A cidade do Salvador, por ter a maioria de 

sua população negra, foi campo fértil para a expansão do Movimento Negro Unificado 

(MNU), que estimulou a criação de vários blocos afro na passagem das décadas de 1970 

e 1980, como expressão de uma identidade de resistência. Carlinhos Brown despontou e 

se expandiu nesse contexto. 

Castells (2000, p.24) aponta três tipos de identidade: a legitimadora, criada por 

instituições dominantes da sociedade para expandir e racionalizar sua dominação; a de 

resistência, criada por atores em posição estigmatizada, como trincheira de 

sobrevivência e resistência; e a de projeto, quando atores sociais usam materiais 

culturais para construir uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na 

sociedade e transformar a estrutura social. De ator social excluído, integrante de classe 

subalterna, Brown conquistou, por meio da participação em grupos culturais étnicos, a 

identidade de resistência; por fim, como líder comunitário do Candeal Pequeno, 

constituiu sua identidade de projeto, consolidando-se como agente de transformação 

social.   

Podemos acrescentar que, embora vá buscar sua origem em um passado histórico, essa 

identidade de projeto está menos relacionada com a tradição – quem somos, de onde 

viemos, quais são nossas raízes – do que com a utilização da história, da linguagem e da 

cultura para traçar uma rota até o que se tornaram – quem nós podemos nos tornar, 

como temos sido representados, como essa representação nos afeta (Hall, 2003). Assim, 

apesar de ir buscar na África mítica as suas raízes, as identidades de Brown são 
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construídas na negociação com a história, na sua relação com o não-negro, na 

dramatização do eu: nos campos da subjetividade, do imaginário e do simbólico. 

Sabe-se que a identidade é constituída em sua relação com o outro. Quando se manifesta 

em fascinação pela diferença, é “freqüentemente associada à mercantilização da 

alteridade” (Moura, 2001, p.116) que tende a transformar o diferente na “mercadoria do 

típico”. Seria este o motivo do sucesso de Brown na Europa – ser compreendido como o 

exótico? Moura, citando Cashmore, comenta que artistas negros, para alcançar o 

megassucesso, freqüentemente precisam modificar sua aparência e também a sua 

música. No entanto, o caso de Brown parece mais próximo do conceito de hibridação 

formulado por Canclini (2003b), que nomeia não só as combinações tradicionais de 

elementos étnicos ou religiosos, mas também as de produtos das tecnologias avançadas 

e processos sociais modernos ou pós-modernos que se realizam nas fronteiras entre 

países e nas grandes cidades, acrescentando que alguns atores sociais encontram na 

hibridação recursos para resistir à globalização e reescrevê-la, propondo intercâmbios. 

O último CD de Brown, cujo título Candombless - crioulização resultante das palavras 

candomblé e bless – por si só já anuncia a proposta de hibridação do artista, foi gravado 

no estúdio Ilha dos Sapos, situado no Candeal Pequeno, em 2003, e leva o selo da 

editora Candyall Music, em 2005, ambos de propriedade do artista. No entanto, 

observa-se no encarte que Carlinhos Brown é um “artista gentilmente cedido por BMG 

Spain”, revelando-nos que seu contrato com a multinacional foi realizado na divisão 

espanhola. Um CD anterior, que contém a trilha sonora do filme O milagre do Candeal 

e contou com intensa participação de Brown, já havia sido um lançamento da BMG 

Music Spain, mas nesse caso justifica-se, por ser um produto de autoria do espanhol 

Fernando Trueba.  

Candombless foi produzido com o apoio da Prince Claus Fund for Culture and 

Development, uma fundação holandesa que tem por objetivo dar suporte a produções e 

ações culturais promovidas por pessoas e organizações na África, Ásia, América Latina 

e Caribe. O apoio é indicativo do trânsito de Brown também pelas esferas das políticas 

culturais transnacionais.  

Ao tratar de políticas culturais, Barbalho (2005) esclarece que a industrialização e a 

mercantilização da cultura são dados incontestáveis; a cultura é cada vez mais 

dependente do mercado, e o Estado se abstém de apresentar alternativas. Com base nos 

estudos de Bourdieu, adverte que o mecenato privado pode vir a dizimar a autonomia do 

campo cultural. No que diz respeito aos artistas do carnaval baiano, a grande maioria é 
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dependente desse mecenato. Os de menor prestígio não atraem grandes investimentos de 

empresas, que preferem ver sua marca associada a estrelas de sucesso, e ficam na 

dependência de verbas municipais, quase sempre escassas, atrasadas e rateadas entre 

muitos. Por outro lado, alguns órgãos públicos de fomento ao turismo promovem 

apresentações de artistas brasileiros em outros países como forma de divulgar nossa 

cultura e atrair turistas estrangeiros. No caso específico de Brown, o carnaval que parou 

o trânsito nas ruas de Madri para deixar o trio elétrico brasileiro passar foi patrocinado 

por uma empresa de telefonia móvel européia, sinalizando a presença da globalização 

como reguladora da produção, da circulação e do consumo dos bens culturais, e 

confirmando que cabe ao artista articular mercado e cultura.  

A relação de Brown com a sociedade de consumo, a mídia e as indústrias culturais 

diferencia-se da que mantém a maioria dos artistas brasileiros de grande sucesso, que 

primeiro conquistaram o mercado interno para depois se lançarem no mercado mundial. 

Apesar do reconhecimento obtido na Bahia, chegando a ter três composições suas 

dentre as cinco mais tocadas no carnaval de 2004, seu prestígio é maior no exterior do 

que em seu país de origem, e recentemente gravou um DVD que não se encontra a 

venda no mercado brasileiro. Embora protagonize alguns poucos comerciais brasileiros, 

assim como campanhas institucionais de incentivo ao turismo, são raríssimas suas 

aparições na mídia nacional, especialmente nos programas de grande apelo popular, 

vindo a tornar-se notícia no Brasil, em 2005, devido ao sucesso na Espanha. A inversão 

de fluxo, no entanto, não é algo novo em sua trajetória: ao adornar seu figurino com 

materiais desprezados pela sociedade de consumo, como lacres de lata de cerveja, sua 

originalidade levou a joalheria H Stern, que tem lojas em várias metrópoles do mundo, a 

criar a Coleção Miscigens, com jóias inspiradas nessa estética, mas confeccionadas em 

ouro e outros materiais nobres. Os designers da empresa passaram uma semana na 

Bahia para conhecer o meio em que vivia e, baseados nessa experiência, criaram uma 

coleção inteira, com colares, brincos, pulseiras, pingentes, que levou a sua assinatura: as 

letras C e B formando o desenho dos óculos que são a marca do artista. Enquanto se 

apropria e recicla o lixo, Brown passa de sujeito a objeto da sociedade de consumo. 

Devido a declarações polêmicas, comportamentos anticonvencionais – como o fato de 

ter ficado nu na rua, no carnaval de 1999 - e muitas produções que escapam ao gosto 

médio ou na moda em uma determinada época, Brown não conquistou o consenso, nem 

para a crítica, nem para o público. Tomando-se, por exemplo, o espaço virtual do Orkut 

como uma amostra dessas manifestações, verifica-se que é objeto dos mais extremados 
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depoimentos - elogiosos e detratantes. Pessoas que privam do seu convívio, como 

moradores do Candeal e músicos da banda que o acompanha, o descrevem como 

portador de grandes qualidades e o admiram como músico e como cidadão. A imprensa, 

especialmente a do sudeste, chegou a ser cruel. Quanto aos shows, há algum tempo – 

supõe-se que desde o Rock’n Rio 2002, quando, ao tocar no mesmo dia de bandas de 

rock pesado, foi alvo de copos e garrafas de água mineral – limita suas apresentações no 

Brasil ao carnaval de Salvador, enquanto sua agenda internacional está bem preenchida. 

Tem, inclusive, um fã-clube internacional com site na Internet, onde os integrantes 

trocam informações como fotos e matérias de jornal.  

Por seu posicionamento ambíguo no mercado cultural, que o faz integrado e ao mesmo 

tempo independente, a prática de Brown suscita questionamentos. Carlinhos Brown é 

aqui considerado um mediador cultural por sua capacidade de articular práticas de 

comunicação e movimentos sociais (Martin-Barbero, 2003, p.270). Suas atividades 

artísticas e sociais também combinam formas tradicionais de sociabilidade e de cultura 

– convívio familiar, elementos dos rituais de candomblé - com as novas tecnologias da 

comunicação e da informação. Seja no restrito círculo dos moradores do Candeal 

Pequeno de Brotas, através da música primitiva dos tambores ensinada na Escola 

Pracatum, ou junto aos milhares de receptores do carnaval espanhol, através dos 

sofisticados sons eletrônicos provenientes da sua banda de trio elétrico (ou mesmo da 

fusão de ambos) novas formas de sociabilidade são instituídas. No entanto, embora suas 

relações sociais com a comunidade do Candeal Pequeno sejam tecidas com base no 

estímulo ao exercício da cidadania e às sensibilidades artísticas, compreende-se que 

algumas atividades sejam facilitadas pelo prestígio do artista junto a organizações 

financiadoras.  

No mundo contemporâneo, a comunicação e a cultura são impulsionadas, alimentadas e 

permanentemente reconstituídas pelas tecnologias da informação e da comunicação e 

pela lógica do mercado. Herschmann e Pereira (2005) advertem que vivemos uma 

“cultura mediática, espetacularizada e performática”, e que identidades são forjadas no 

ambiente comunicacional. No entanto, como atenta Freire Filho (2003), a crítica cultural 

mantém-se distante do processo produção-circulação-consumo da música massiva, sem 

compreender a dimensão do seu papel no mundo globalizado e a possibilidade de 

constituir-se em representação de uma identidade local ou nacional.  
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Esta pesquisa apenas se inicia e haverá de lidar com muitas possibilidades, que partirão 

de duas vertentes: o artista Carlinhos Brown e o líder comunitário Carlinhos Brown. 

Esse “dois em um” multifuncional ainda tem muito a nos revelar.  
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