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Foi sob esta ótica que a Associação 
Pracatum Ação Social desenvolveu o 
Candyall e Tal – 1º Festival de Arte Urbana.

Trazer baianos e turistas para dentro do mundo criativo do bairro do 
Candeal Pequeno de Brotas e promover intercâmbio cultural entre as 
partes, com experiências inovadoras e originais, tornando a cultura local 
mais próxima do cotidiano das pessoas.

Do dia 25 de abril ao dia 16 de maio de 2015, em 4 edições, sempre 
aos sábados, a rua mergulhou no Guetho participando de ocupações 
criativas nas áreas públicas e privadas, e conjugando expressões 
culturais e criações funcionais, sempre intercambiados com ativos 
simbólicos de outros territórios criativos da cidade.



SSA Som Sotorepolitano Ambulante
Salvador





artistas
do mundo no
mundo do
guetho

Patrice Fisher
Harpista - New Orleans - EUA



Carlos Malta
Músico instrumentista - Rio de Janeiro

Armando Macêdo
Músico - Salvador



Clarins do Candeal
Candeal - Salvador



Casey Scheuerell
Baterista - EUA

Arthur Maia
Músico - Rio de Janeiro

Carlos Malta
Músico - Rio de Janeiro

Carlinhos Brown
Músico e compositor - Candeal - Salvador



Grandes artistas de outras partes do país, e alguns até de outras partes 
do mundo, contribuíram para aumentar o leque de conhecimento cultural 
da comunidade local, ensinando e aprendendo, realizando uma troca 
cultural e artística jamais vista antes na cidade de Salvador.

O Candeal, com suas ruas estreitas e 
sinuosas, na mistura de cores e ritmos, 
nos contrastes sociais, na tradição 
perpetuada através da música, da 
cultura, da gastronomia e da religião, é 
considerado pelo Governo do Estado da 
Bahia um dos sete territórios criativos da 
cidade de Salvador. E o CandyAll e Tal 
deixou claro para todos o porquê desse 
título.



guetho é
um
museu a
céu aberto



Fael Primeiro
Músico e grafiteiro - Salvador



Associação Lactomia
Candeal - Salvador





Interferências urbanas por todas as 
partes, grafitagens, gastronomia, 
dança, teatro, atrações infantis, 
artesanatos e muita música atraíram 
um grande número de pessoas que 
movimentaram todo o bairro e ficaram 
encantadas com a riqueza artística 
apresentada no local.

Um simples passeio pelo Candeal, durante o Festival, era como transitar por 
mundos múltiplos da arte. Tudo de maneira gratuita e de grande riqueza cultural.

Em cada ladeira ou beco existia uma surpresa, um elemento 
criativo que encantava e atiçava a curiosidade do que viria na 
próxima rua. Diversos prismas da arte se encontravam em um 
mesmo momento. Era possível apreciar uma bela grafitagem, 
encontrar um grupo de dança de rua ou mesmo um grande 
artista tocando em cima de alguma escadaria do bairro.



Sr. Vavá
Músico - Candeal



Escadaria do Zé Botinha
Candeal



Percursivo Pracatum
Candeal



nas ruas
do guetho 
tem...

Samba Chula da Pitangueira
São Francisco do Conde - BA





Além do grande êxito conquistado por este fabuloso 
intercâmbio artístico e cultural, o CandyAll e Tal deixou 
um festival de legados para a comunidade do bairro.
Na parte estrutural, o 1º Festival de Arte Urbana 
deixou obras que já estão ajudando na melhoria da 
qualidade de vida das famílias locais.



beco
do bit

Bit Gaboott
Candeal



paladares

Leka Hatori
Chef de cozinha - Salvador



bica
Raimundo Sodré
Músico e compositor - Salvador Tchá Degga Da

Rio de Janeiro



escadaria
do zé
botinha

Percursivo Pracatum
Candeal



guetho
square

Candeal Beats
Candeal - Regência Gerson Silva
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artes

Samba Chula da Pitangueira
São Francisco do Conde - BA



Além dos legados materiais, as atrações musicais, as experiências 
gastronômicas, as artes performáticas e as intervenções artistico-
urbanas que aconteceram em

7 espaços do bairro do Candeal

Praça das Artes A Praça das Artes foi totalmente reformada para 
o CandyAll e Tal, adequando esse espaço público para apresentações 
artísticas, propiciando a convivência e recreação para os moradores do 
bairro do Candeal Pequeno de Brotas e visitantes. Reformada através da 
parceria estabelecida entre a Associação Pracatum e a Prefeitura Municipal de 
Salvador.
 
Campo de Futebol, Arena Candeal
Cosme Dantas by Messi Outra ação importante realizada através 
do Festival foi a reforma e a requalificação do Campo de Futebol, realizadas 
através da parceria estabelecida entre a Associação Pracatum, a Prefeitura 
Municipal de Salvador, a agencia de responsabilidade social internacional e a 
empresa privada Sportlink, através da colocação de grama sintética, sistema 
de drenagem e adequação para atividade física.
 
Projeto Tudo de Cor da Coral Foram realizadas pintura de 
fachadas de 130 casas do Candeal Pequeno de Brotas, através da parceria da 
Associação Pracatum, Prefeitura Municipal de Salvador, com a Desal, Tintas 
Coral e Akzo Nobel. Um colorido especial para um bairro que respira arte. As 
cores deram ainda mais vida e alegria aos moradores locais.

Realização de Serviços públicos, como: ordenamento do 
trânsito e acessibilidade no bairro, poda de árvores, troca de equipamento 
e manutenção de iluminação pública, revisão e reforço na limpeza urbana, 
capinação, recapeamento do asfalto. 

08 grafites artísticas  - As 8 grafites artísticas realizadas durante o 
Festival de Arte Urbana continuarão abrilhantando e embelezando o bairro, 
servindo também como uma eterna lembrança desse evento que já deixou 
saudades.

fortaleceram o vínculo entre toda a cidade de Salvador e o bairro, e 
se inseriu de vez na agenda cultural dos soteropolitanos.

legado





candeal, 
intercâmbio 
e tal

Um outro fator que não pode deixar de ser relatado é a geração de 
trabalho e renda que o evento proporcionou para os trabalhadores 
da comunidade local. Durante as 4 edições do evento, a enorme 
quantidade de visitantes movimentou:



15
16
30 3 302 alunos do curso de Produtor 

Cultural para atividade de 
assistente de produção 

bares e restaurantes 
lojas de souvenires 

vendedores ambulantes

chefs de cozinha renomados 70
50

profissionais envolvidos 
diretamente na realização e 
produção do Festival expositores 

na Feira de 
Artesanato 

mais de 50
atrações 
artísticas



Feira de Artesanato
Praça das Artes - Candeal





Ação Promocional GVT



“O 1º Festival de Arte Urbana realizado na Bairro do 
Candeal, através da Associação Pracatum, com parceria do 
Sebrae, Governo do Estado da Bahia, Governo Municipal e 
outros parceiros privados é, na minha opinião, a mais bela 
mostra de um trabalho exitoso de inclusão social pelo viés 
produtivo, a partir das riquezas e vocações locais, em um 
locus/território urbano de Salvador. 
As riquezas locais, nesse belo exemplo, são de natureza 
imaterial e estão nos cérebros humanos (criatividade 
humana), na história e na cultura de uma comuna/
comunidade local e na proatividade de lideranças locais.” 

JULIANA MOSER

EDIVAL PASSOS

Gerente de Cultura GVT

Sócio-cotista da EcoCriativa

“Nós do Instituto GVT temos muito orgulho de 
apoiar o Candyall & Tal porque este projeto 
está em sinergia com a nossa missão e utiliza 
a música como meio de transformação social. 
Acreditamos na intenção do Festival de fortalecer 
o vínculo entre toda a cidade de Salvador e o 
bairro do Candeal, que tantos talentos já revelou 
para o Brasil. Esperamos ainda que esta seja a 
primeira de muitas edições que serão realizadas. 
Agradecemos a Associação Pracatum, que assina 
a realização do Candyall & Tal, e seu mentor e 
presidente, Carlinhos Brown, pela oportunidade 
que nos foi dada em proporcionar este sonho a 
comunidade.”

ANA BUARQUE DE HOLANDA 

JORGE PORTUGAL 

Ex-Ministra da Cultura, cantora e compositora

Secretário de Cultura da Bahia

“A escolha do Bairro do Candeal para a realização do Candyall e Tal 
- 1º Festival de Arte Urbana, realizado pela a Associação Pracatum, 
envolvendo o Governo do Estado da Bahia, o Governo Municipal, 
Sebrae, entre outros parceiros, não poderia ser mais simbólica. Aquela 
comunidade transformou a região num exemplo perfeito do que hoje 
chamamos de território criativo. Fato que foi se dando, naturalmente, 
muito antes de qualquer conceituação externa. E agora, por meio da 
economia criativa, o Candeal, na vanguarda, encontra formas próprias de 
sustentabilidade financeira e introduz um modo muito próprio de coletivizar 
a sua criatividade. Que venham outros CANDYALL E TAL!”

Este pequeno país que foi inventado por Carlinhos 
Brown, hoje em dia é uma espécie de modelo. 
Paradígma para que outros lugares, outros bairros, 
outras cidades, outros estados e outros mundos façam 
o mesmo: celebrar a arte, celebrar a cultura que é a 
forma mais genuína de celebrar o ser humano.

depoimentos



a rua foi
pro guetho 
e o guetho
foi parar
na mídia





A originalidade, a criatividade e a multiplicidade 
artística aliadas ao fator social gerado pela 
interatividade cultural entre a comunidade local do 
Candeal Pequeno de Brotas e toda a população 
soteropolitana e turística que foram prestigiar o 
Festival, independente de classe social, fizeram do 
Candyall e Tal um produto único e de grande apelo 
midiático.

A imprensa divulgou exaustivamente o 1º Festival 
de Arte Urbana de Salvador, que terminou já 
deixando saudades. Enquanto o próximo Candyall 
e Tal não chega, dê uma olhadinha no que as 
mídias falaram desse belíssimo evento!



MíDIA ESPONTâNEA TV
R$ 182.422

ToTAL DE MíDiA ESPonTânEA 
R$ 303.765

MíDIA ESPONTâNEA RáDIO
R$ 44.890

MíDIA ESPONTâNEA 
IMPRESSA
R$ 76.453



Após a rua vir para o Guetho, agora é a vez do Guetho 
ganhar de vez as ruas. O sucesso do CandyAll e Tal – 1º 
Festival de Arte Urbana não acabou.
Chegou a hora de preparar as próximas edições.
O sentimento saudoso dos eventos festivos que ocorriam 
no final da década de noventa no bairro aflorou e, aliado 
a enorme gama de opções culturais e artísticas de 
qualidade oferecidas pelo 1º Festival de Arte Urbana de 
Salvador, trouxe em todos aqueles que compareceram 
ao local, o sentimento de que o CandyAll e Tal precisa se 
perpetuar e virar um evento já marcado e esperado no 
calendário cultural  da capital baiana.

Os valorosos apoios do Governo do Estado da Bahia, da 
Schin, da GVT, do Sebrae e da Sinapse Comunicação 
foram fundamentais para o sucesso desta primeira edição 
do Festival.

E quanto mais parceiros estiverem nas próximas edições, 
mais forte o Candyall e Tal se tornará e poderá fazer de 
novos intercâmbios um espetáculo ainda mais bonito de 
se ver e de se viver.
Que venham os próximos!





A rua veio pro 
Guetho e o 
Guetho está muito 
agradecido.
Muito obrigado!

“
“

Carlinhos Brown






