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RESUMO 

O projeto Careta Contemporâneos, inspirado nas minhas vivencias de infância, sendo o 

meu primeiro contato com esta manifestação cultural no povoado de Gamboa do Morro 

– Cairu – Bahia e sistematizado após ingressar na Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia em Cachoeira, Bahia, no curso de Artes Visuais, e as experiências nas aulas de 

Arte Mídia, fomentaram a ideia de introduzir os meios eletrônicos nas máscaras, como 

forma de despertar nos jovens o interesse e aproximação no resgate da cultura popular 

dos caretas na cidade de Cachoeira, onde se destaca a Festa D´Ajuda como evento de 

valorização desta manifestação. Conhecendo melhor a cultura do local e visitando 

outros lugares, a exemplo de Acupe em Santo Amaro, pude constatar a grande 

semelhança entre meu trabalho artístico e os caretas desenvolvidos por Seu Dodô. Foi o 

passo para planejar as oficinas de máscaras com os alunos da Rede de Ensino Municipal 

da Escola Otávio Pereira do distrito de Tabuleiro da Vitória em Cachoeira. A 

metodologia utilizada foi experimental, que consiste em várias etapas de aprendizagem 

como pesquisa de campo, revisão de literatura sobre tema especifico, entrevista, oficina 

e pratica de ateliê. O produto técnico artístico foi uma grande exposição na Galeria 

Identidade Brasil situada no centro histórico de Cachoeira e uma performance na 

“Quarta dos Tambores”, evento tradicional da cidade, sendo bem recepcionado pela 

população local e turistas. A exposição teve sua abertura no dia 05 de Março de 2014 

com visitação e encerramento até o dia 11 do mesmo mês, com nova performance pelas 

ruas da cidade com a participação de universitários de diferentes cursos da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia. 
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ABSTRACT 

Caretas Contemporâneos project is inspired by my chilhood experiences, my first 

contact to this cultural event was in a small village, Gamboa de Morro - Cairu - Bahia, 

and systematized after getting into Universidade Federal do Recôncavo da Bahia in 

Cachoeira city, Bahia, in the course of Visual Arts. And the experiences during the 

media art classes promoted the idea of introducing the eletronic media in the masks 

(caretas) as a way to make young people get interested and get them to rescue the 

popular culture of caretas in Cachoeira city, where there is a big event to value this 

manifestation. Getting to know better the local culture and visiting other places, like 

Acupe in Santo Amaro, I could notice a big similarity between my artwork and the 

masks produced by Seu Dodô, and that was a big step to plan the masks workshops with 

the students of Rede de Ensino Municipal da Escola Otávio Pereira from a district of 

Cachoeira, named Tabuleiro da Vitória. The used methodology was experimental, 

which consists of several learning steps in the working field, such as literature about a 

specific topic, interviews, worshops and atelier practice. The techinical artistic product 

was a major exhibition in Identidade Brasil Gallery, situated in the historic center of 

Cachoeira and a performance in Quarta dos Tambores, a tradicional city event, which is 

well accepeted by the local population and tourists. The exhibition was opened on 

March 5th, 2014, it was visited until the 11th of the same month, and closed with a new 

performance throughout the city streets, which had the participation of the students from 

different courses of Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.  

 

Keywords :Masks; Eletronic Media; Cachoeira - Bahia 
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1- APRESENTAÇÃO 

 

Desde a infância sempre tive contato com as artes em geral, principalmente com as 

artes visuais e a literatura, sendo meu pai artista plástico e minha mãe escritora. Meus pais 

sempre participavam e muitas vezes foram premiados por suas obras nos Salões Regionais de 

Artes Plásticas da Bahia, e, essa vivência com os artistas e trabalhos da cidade e região foram 

a minha maior influência. 

No dia-a-dia, em minha casa, convivia com meu pai em seu ateliê onde eu praticava a 

pintura e pequenos experimentos com argila, que aos poucos fui definindo um estilo que 

permanece até hoje: seres mutantes, híbridos, figuras incompreensíveis e máscaras. 

Na minha infância, lembro que passávamos férias na Praia de Gamboa, Ilha de 

Tinharé ,Cairu, Bahia, terra natal da minha família por parte de mãe. Conheci e presenciei a 

confecção do bumba-meu-boi, a criação das dondocas (bonecas gigantes com mais de 2 

metros) e esculturas diversas. Participava das manifestações dos caretas que acontecia durante 

o carnaval, conhecendo os nativos do lugar que já tinham a tradição da arte popular das 

máscaras feitas, em sua maioria, com fronhas, folhas e papelão. 

Por mais que aquelas figuras estranhas me causassem medo, despertava em mim uma 

curiosidade e admiração em realizar um trabalho voltado para a pesquisa de máscaras. 

Durante esses anos desenvolvi vários estudos em desenho, onde pude manter um arquivo de 

imagens com criações próprias voltadas para o tema. Com muitos desses trabalhos, tive a 

chance de participar de exposições e salões de arte no Brasil e exterior, porém com a 

necessidade de aperfeiçoar o estilo e desenvolver novas técnicas, optei pela formação 

acadêmica e escolhi o curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

na cidade de Cachoeira. 

Os caretas são manifestações culturais ocorridas em vários lugares do mundo, destacando-se 

por sua característica assustadora, sendo um tipo de máscara. Ao longo da história, a máscara 

foi utilizada com características e estilos de apresentações diferentes, cuja função era 

geralmente incitar o medo, susto, riso e espantar os maus espíritos. 

Ao fazer uso de uma máscara, sujeitos considerados simples e pacíficos podiam 

assumir características ofensivas, vingando-se de seus perseguidores habituais, de 

vizinhos inconvenientes e quaisquer cidadãos que fossem antipatizados. Era o 

momento de expor alguém ao ridículo através da apresentação ou comentário 
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público de algum escândalo de sua vida particular. Desde muito tempo a difamação 

satírica fazia parte das festas de Carnaval, todavia, para o indivíduo negro e herdeiro 

de valores e práticas africanas, mascarar-se poderia significar algum tipo de 

identificação de caráter divino que outorgava ao mascarado o poder de punir crimes 

e revelar culpas(SANTOS, 2009, p.56). 

A ideia de produzir a exposição de máscaras utilizando dispositivos eletrônicos surgiu durante 

minha ida a Cachoeira para cursar Artes Visuais na Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia no ano de 2010. Até então eu só tinha contato com as artes visuais tradicionais, quando 

em 2010 desenvolvi uma vídeo-instalação e performance, que foi premiadano Festival 

Multimídia Contato, na cidade de São Carlos – São Paulo. Durante o evento conheci diversos 

artistas que fazem trabalhos que unem arte com as novas tecnologias, uma dessas pessoas era 

o futuro professor do curso de artes visuais Jarbas Jácome, que desenvolveu o VIMUS, um 

software que mistura imagem e música. 

 No 4º semestre, na disciplina Projeto em Artemídia com os professores Fernando Rabelo e 

Jarbas Jácome, conheci com mais profundidade o campo da arte-computação. No mesmo 

período o professor Tonico Portela estava lecionando a disciplina de Técnicas e Processos 

Artísticos II, quando apliquei a teoria adquirida para confecção de uma escultura em gesso e 

outra em fibra de vidro. Essa disciplina foi necessária para a fundamentação teórica dos 

caretas contemporâneos. 

Neste contexto da Universidade está inserido o carnaval cachoeirano, que já teve seus 

momentos áureos no início do século XX, que contava com a participação dos caretas a pé – 

populares, que saiam avulsos utilizando máscaras. 

Na cidade de Cachoeira, muitos dos ‘perigosos’ caretas a pé no Carnaval e na Festa 

d’Ajuda tinham raízes, literalmente, nos terreiros de candomblé. Na festa d’Ajuda de 

1934 nos chamou a atenção à participação de um ‘terno’ com o nome de 

‘Candomblé’ que, segundo a reportagem, estava ‘bastante animado’
1
. Esse ‘terno’ 

bem pode ter sido aquele organizado por Mãe Paulina no Alto do Cucuí e que ficou 

conhecido como o ‘Candomblé de Careta’
2
. As brincadeiras do entrudo na cidade 

também permaneceram e caminharam juntas com as festas de carnaval e a lavagem 

d’Ajuda. Reportando-se a memória familiar sobre os ‘grandes carnavais da 

Cachoeira’ no início do século XX, o Sr. Francisco José de Mello registrou que ‘na 

véspera do desfile, era iniciado o carnaval, com a prática do entrudo ou da 

laranjinha
3
(SANTOS, 2007, p. 45). 

                                                           
1
“A semana das máscaras”. Jornal A Ordem, 24.09.1934, p.01 apud SANTOS, 2007, p.45. 

2
Gaiaku Luiza recordava algumas cantigas do repertório do “Candomblé de Careta” de Mãe Paulina, entre elas: 

Vamos embora que o Vapor já assoviou / ele está anunciando está tocando o agogô. Outra letra dizia: Eh! Eh! 

Mamãe Paulina / Agô! Agô! Mamãe Paulina. Gaiaku Luiza também lembrava de Pai João de Azansú, do 

Terreiro Viva Deus, que nas festas saía de careta e cantava: Pai João já chegou / vem vendendo obí e orobô; 

adiante, a partir do capítulo 3, iremos saber mais sobre Mãe Paulina.apud SANTOS, 2007, p.45. 
3
 MELLO, Francisco José de. Coquetel literário... . Op. Cit., p.164 apud SANTOS, 2007, p.45. 
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Outra manifestação importante para este trabalho é a Festa D´Ajuda, festa tradicional 

que ocorre há mais de 100 anos na cidade de Cachoeira- BA, durante o mês de novembro, 

onde pessoas fantasiadas de caretas, como mandus, cabeçorras, bombachos, caõs, etc. 

percorrem diversas ruas da cidade embalados por músicas. Nos últimos anos nota-se a 

introdução de novos elementos da indústria cultural
4
ao evento, a exemplo das pessoas 

fantasiadasde super-heróis de filmes e desenhos animados estrangeiros, o que evidencia um 

processo de descaracterização da tradição desta festa. 

Com a influência dos caretas de Gamboa de Cairu–BA, esboçava alguns desenhos de 

máscaras, mais tarde com aquisição de novos conhecimentos adquiridos nas disciplinas ao 

longo do curso, surgiu a ideia de misturar arte popular com dispositivos eletrônicos em forma 

de caretas.  

  Esta pesquisa teve como objetivo a criação dessas máscaras contemporâneas com 

introdução de meios eletrônicos, como forma de reaproximar os jovens à cultura popular 

local. Este projeto está baseado na obra de Mônica Tavares e Júlio Plaza Os processos 

criativos com meios eletrônicos
5
: 

Os meios eletrônicos, ao serem utilizados na criação artística, introduzem 

modificações nos sistemas de representação que, se consideradas por alguns como 

desestruturadoras, são vistas por outros como instauradoras de novas perspectivas e 

possibilidades de descoberta (TAVARES; PLAZA, p. 5, 1995). 

 

Foi neste viés que o processo criativo articulou a interação dos meios eletrônicos aos 

caretas, proporcionado um diálogo entre a tradição e a contemporaneidade, assim como 

ressignificando meu processo de construção das imagens que até então me acompanham.  

Para detalhar o processo criativo durante as práticas de ateliê, organizei um capítulo 

dedicado à descrição das etapas que formaram o processo. No capítulo Estado da arte da 

pesquisadeste memorial, encontramos as referências teóricas e artísticas que contribuíram 

para culminação da exposição final. Um dos principais referenciais para a elaboração do 

projeto Caretas contemporâneas: Os Meios eletrônicos introduzidos nas máscaras foia 

pesquisa de doutorado de Isa Trigo No pulso do ator: treinamento e criação de máscaras na 

                                                           
4

Indústria Cultural é um termo utilizado por Adorno e Horkheimer para designar a arte produzida pelos 

detentores dos meios produção. 
5
PLAZA, Júlio, TAVARES, Mônica. Processos criativos com os meios eletrônicos: poéticas digitais. São 

Paulo: Hucitec, 1998. 
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Bahia
6
fundamental para o conhecimento da localidades que a manifestação cultural dos 

caretas ocorre, seu tipo de vestimenta, performance e acompanhamento sonoro.  

Para uma investigação mais específica dos caretas em Cachoeira-BA, utilizou-se o livro 

O poder dos candomblés: perseguição e resistência no Recôncavo da Bahia
7
, de Edmar 

Ferreira Santos. Nele encontram-se informações sobre um terno que existiu nas primeiras 

décadas do século XX, intitulado Candomblé de Careta
8
(SANTOS, 2007, p.47). Seis dos 

oitos caretas em forma de escultura que foram confeccionadas tiveram influência dos dados 

coletados nesta obra, sendo pintadas com influência dos voduns
9

do candomblé jeje
10

 

(PRANDI, 2005). 

O trabalho do artista baiano Seu Dodô e do espanhol Joan Miró foi fundamental para a 

construção estética do projeto Caretas Contemporâneos. Na pesquisa de campo realizada no 

mês de julho de 2013, no distrito de Acupe em Santo Amaro – BA foram recolhidos dados 

sobre os caretas do Mestre Dodô, feita entrevista com seu grupo, registros fotográficos e 

audiovisuais. Estas informações foram essenciais para elaborar as pinturas, roupas das 

esculturas, estética dos caretas e montagem da exposição. 

O formato da escultura foi influenciado pelo artista surrealista Joan Miró, ao assistir o 

vídeo Theatre of dreams
11

, de sua autoria. Dele surgiu a ideia de fazer os caretas em uma 

escala maior, diferente do tamanho da maioria dos caretas que encontramos na Bahia.  

No mês de outubro de 2013 fui convidado pela Escola Municipal Otávio Pereira, no 

Distrito do Tabuleiro para realizar uma oficina. Optei em fazer uma oficina de máscaras de 

caretas com os alunos para, posteriormente, essas máscaras fazerem parte da exposição, sendo 

estas umdos produtostécnico-artísticos do projeto. 

As oficinas foram realizadas de 12 a 19 de novembro de 2013, no distrito do Tabuleiro 

da Vitória na cidade de Cachoeira – BA. Nas oficinas foram confeccionadas máscaras, que 

desfilaram pelas ruas da comunidade rural, numa espécie de intervenção e performance. 

                                                           
6
 TRIGO, Isa Maria Faria. No pulso do ator: treinamento e criação de máscaras na Bahia. 2005. 300f. Tese 

(Doutorado em Artes Cênicas) – Escola de Teatro da Faculdade de Belas Artes, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2005. 
7
SANTOS, Edmar Ferreira. O poder dos candomblés : perseguição e resistência no Recôncavo da Bahia / 

Edmar Ferreira Santos. - Salvador : EDUFBA, 2009. 
8
Terno criado por para sair durante a Festa D´Ajuda do ano de 1934 em Cachoeira, Bahia. 

9
Força da natureza e antepassados humanos divinizados. 

10
Religião dos voduns. 

11
Documentário sobre o processo criativo do artista Joan Miró. 



16 
 

 

A participação dos jovens na confecção dos caretas fortalece a cultura do faça você 

mesmo
12

, onde pessoas da comunidade imbuídas com o pertencimento se propuseram a 

conhecer e aplicar essas novas informações, agregando valores antes enfraquecidos pela falta 

de incentivo. Rosângela Aparecida da Conceição (2011), em seu artigo Arte, educação e 

tecnologia: Experiências educativas
13

, publicado na Revista Geminis afirma: 

Em uma oficina de arte o participante encontra espaço para experimentação, aberto a 

troca com os demais participantes, em um ambiente de colaboração. Os erros e 

sucessos são encarados como parte do processo de aprendizagem. A socialização 

dos resultados alcançados, finalizados ou não, em exposição, abre caminhos à 

reflexão individual e coletiva, possibilidade de ampliação do aprendizado e a tomada 

de decisão sobre a sua continuidade pelo participante(CONCEIÇÃO, 2011, p.156).  

Com os primeiros contatos com os objetos confeccionados na oficina, senti a 

necessidade de produzir caretas com elementos eletrônicos, como estratégia de atração aos 

jovens àcultura popular. Outro fator determinante foi o fato de ter poucas obras produzidas 

para compor uma grande exposição,assim, durante o período de 22 de Novembro a 28 de 

fevereiro de 2014 foram produzidos 8 grandes caretas e 4 pinturas. 

O processo artístico que culminou na exposição final, iniciou-se no mês de maio de 

2013 com a delimitação do tema e em julho ocorreu a pesquisa de campo em Acupe – Santo 

Amaro; Em novembro, a oficinas com as crianças da Escola Municipal Otávio Pereira no 

distrito Do Tabuleiro da Vitória em Cachoeira e entre novembro de 2013 a fevereiro de 2014 

foram confeccionados os Caretas Contemporâneos embutidos de meios eletrônicos. A 

exposição na Galeria Identidade Brasil em Cachoeira teve abertura no dia 05 de março de 

2014 e encerramento dia 11 do mesmo mês.  

A ideia de que a exposição ocorresse na Galeria Identidade Brasil em Cachoeira, foi 

devido a Rosângela Cordaro, proprietária da Galeria, ser uma pesquisadora da arte popular e 

por seu espaço abrigar esse tipo de manifestação. Em uma conversa com Rosângela, ela me 

sugeriu que fizesse uma performance durante o evento cultural Quarta dos tambores
14

, que 

ocorre na primeira quarta-feira de todo mês. 

                                                           
12

Prática difundida pelo movimento punk , onde as pessoas  constroem seus próprios produtos. 
13

CONCEIÇÃO, Rosângela Aparecida da. Arte, Tecnologia e educação: experiências educativas. 2010. 60f. 

Monografia (Departamento de Artes Plásticas) – Instituto de Artes, UNESP, São Paulo, 2010. 
14

Evento cultural com ênfase na cultura de matriz africana. É organizado pela comunidade cachoeirana 

juntamente com estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
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 O evento somaria em perfeita harmonia com a exposição, pois os caretas 

confeccionados têm influência dos voduns do candomblé jeje e o evento é dedicado às 

manifestações de grupos locais praticantes de religiões de matrizes africanas.  

Contamos com a divulgação do Portal A Ponte, onde o jornalista e fotógrafo Toni 

Caldas realizou entrevista e fotos para anunciar a exposição. A abertura foi no dia 05 de 

Março, e a visitação foi até o dia 11 do mesmo mês. A exposição teve grande visitação de 

público, recebeu convites para ser levada até outras cidades e foi convidada oficialmente para 

participar da Festa D´Ajuda em 2014 na cidade de Cachoeira. 

 A apresentação dos Caretas Contemporâneos: Os meios eletrônicos introduzidos nas 

máscaras durante o período de Carnaval em Cachoeira foi a consolidação efetiva da minha 

vivência e experiência com a arte e com a cultura popular. Considerando que o produto 

técnico-artístico foi a exposição na Galeria Identidade Brasil, composta de esculturas, 

pinturas, performance, desenhos e máscaras. A ideia é que, com esses caretas produzidos, seja 

formado um grupo para apresentação em diversas partes da Bahia e do mundo. 
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2- ESTADO DA ARTE DA PESQUISA 

 

O careta é uma manifestação popular que está presente em diversos territórios de 

identidade da Bahia, a exemplo do recôncavo onde está situada a cidade de Cachoeira – 

Bahia. Para o estudo dos caretas um dos referenciais teóricos foi a tese de doutorado de Isa 

Trigo (2005) No pulso do ator: treinamento e criação de máscaras na Bahia, que faz um 

levantamento dos caretas em diferentes localidades, descrevendo seus trajes, sons e 

performance. 

A autora ressalta que a utilização destas máscaras de caretas acontece tanto no 

carnaval quanto em meio a procissões com músicas e danças no dia 1º de novembro, 

antecedendo ao dia de Finados e da N. S. do Rosário (TRIGO, 2005). 

 

Durante a pesquisa de campo realizada na comunidade de Acupe – Santo Amaro – 

Bahia, pude presenciar a arte viva do artesão Seu Dodô, com a qual me identifiquei, porque se 

parece com o trabalho que venho desenvolvendo ao longo dos anos. Seus traços são fortes e 

expressivos, figuras híbridas e assustadoras, sendo utilizada a técnica do papel machê para a 

confecção dos caretas, com a introdução de elementos da natureza, a exemplo das saias de 

bananeiras, como também os tecidos de chita que são referências da classe média baixa. Isto 

tudo favoreceu para criação dos quadros que foram confeccionados com este mesmo tecido e 

toda identidade visual da exposição. Todo este conjunto de elementos que integram as 

máscaras é complementado pelas cantigas do folclore regional entoadas pelos moradores 

quando saem para apresentação nas ruas. A música é elemento essencial para a saída dos 

caretas: 

O som é crucial para a máscara, ao que tudo indica, nas tradições em que elas ainda 

sobrevivem, e se reveste de caráter especial quando se trata de Bahia, Território 

reconhecidamente de excelência em termos de criação musical, não há a presença de 

máscaras populares nas ocasiões em que aparecem sem estarem acompanhadas, no 

mínimo, por algum tipo de ritmo, como é o caso de Nilo Peçanha e Cairu (TRIGO, 

2005, p. 217). 

No Catálogo Culturas populares e identitárias da Bahia (2010) encontramos uma 

parte dedicada especialmente aos mascarados do estado. Obtive com esse material 

informações detalhadas dos caretas e informações da manifestação em distintas cidades, 

sendo importante essas informações para a confecção das máscaras. 

Geralmente, as máscaras usadas possuem aspecto grosseiro, animalesco ou 

representam personagens históricos conhecidos. Na Bahia, uma de suas mais antigas 
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expressões acontece em Cairu, há mais de cem anos. Trata-se do grupo Os Caretas, 

que sai às ruas na festa de Nossa Senhora do Rosário, organizado em filas indianas, 

com os mestres e instrumentistas (cuíca, tambor e búzio) ao centro. (BAHIA, 2010, 

p. 133). 

 Na cidade de Cachoeira, Bahia, ocorre durante o mês de novembro a Festa 

D’Ajuda, onde se presenciam a manifestação cultural dos caretas, esses grupos de mascarados 

que desfilam nas ruas da cidade movidos por música. 

 O pesquisador Edmar Ferreira dos Santos relata que os caretas eram muito 

temidos pelas autoridades cachoeiranas no começo do século XX, pelo fato de assumirem em 

determinados momentos ações ofensivas, como perseguir vizinhos inconvenientes ou 

cidadãos antipáticos, exprimindo também a estes comentários de baixo calão (SANTOS, 

2007). 

 Na dissertação de mestrado Sambas, Batuques e Candomblés em Cachoeira-

Bahia: A construção ideológica da cidade do feitiço, de Edmar Ferreira Santos, é relatada a 

perseguição da impressa e da policia ao grupo de pessoas que se vestiam de caretas durante a 

Festa D´Ajuda e carnaval na cidade de Cachoeira, local onde atualmente está situado o curso 

de Artes Visuais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Os indivíduos que 

geralmente usavam estas máscaras eram pessoas de classe media baixa, negros, boa parte com 

raízes no candomblé, que aproveitavam a oportunidade para insultar a elite cachoeirana. Os 

jornais da cidade perseguiam a manifestação: 

A imprensa de Cachoeira exortava os jovens filhos da boa sociedade para a 

organização dos festejos momescos. A formação de clubes carnavalescos era 

incentivada, ao tempo em que se criticava a falta de entusiasmo de alguns diante da 

empresa civilizadora que era o carnaval. A organização de clubes afastava o perigo 

dos temidos “caretas a pé” – mascarados avulsos, indivíduos maltrapilhos e errantes 

a desfilar pelas ruas causando desordens e insultando as famílias (SANTOS, 2007, 

p.43). 

 Esta referência sobre os caretas na cidade de Cachoeira foi de suma importância, a 

performance que ocorreu durante a Quarta dos Tambores, evento que privilegia os sons do 

candomblé, foi influenciada por essa leitura, como também a pintura de seis caretas 

influenciadas pelos voduns do candomblé jeje. As características destes voduns aprendi ao 

longo dos quatros anos que convivo com praticantes desta religião na cidade de Cachoeira - 

Bahia.  

 Nos últimos anos, nota-se na Festa D’Ajuda a introdução de novos elementos da 

cultura de massa ao evento, a exemplo de fantasias de super heróis de filmes e desenhos 



20 
 

 

animados estrangeiros. No presente projeto, os meios eletrônicos introduzidos nas máscaras 

partiu do pressuposto de que o interesse dessas pessoas envolvidas ao introduzir no folclore 

signos de outra cultura demonstra a versatilidade em absorver novos elementos e por isso 

mesmo ao se introduzir meios eletrônicos, não vem descaracterizar as manifestações. Nas 

caretas foram embutidos leds
15

, por sugestão do professor e artista Fernando Rabelo, 

especialista no assunto, este material é encontrado facilmente em lojas de 1,99. 

 No Brasil, outras experiências têm demonstrado resultados positivos na 

experimentação de novos elementos à cultura local, um belo exemplo é do movimento 

Manguebit, criado por Chico Science, Fred Zero 04 e DJ Renato L, onde misturaram ritmos 

contemporâneos com ritmos tradicionais locais, sendo hoje considerado um movimento de 

resistência e vanguarda. Gomes (2012, p.1), descreve que: 

Os mangueboys, como também eram intitulados os precursores do Manguebit, 

entenderam que era preciso ―metamorfosear‖ a Música Brasileira, a partir de 

ingredientes já existentes. Em outras palavras, a proposta do Movimento não foi 

criar ou construir um novo gênero musical, mas sim justapor tendências e estilos que 

valorizassem as tradições folclóricas regionais – maracatu, coco de roda, embolada, 

repente e etc – com a cultura afro-inglesa e britânica. (Gomes, 2012, p.1) 

 O catálogo Máscaras da Bahia do fotógrafo e jornalista baiano Aristides Alves, 

conta com uma série de fotografias de caretas de diferentes cidades baianas, tendo contribuído 

como referencial iconográfico. Foi através deste material tive o primeiro contato visual com 

os caretas confeccionados por Mestre Dodô. 

 Outra influência artística essencial para construção dos caretas contemporâneas 

foi o estudo da obra do artista espanhol Miró, com destaque para a obra Theatre of dreams, 

aonde se vêm bonecos gigantes, com formas sobre humanas, super coloridas – são bonecos 

utilizados para o teatro e performances. Essas formas modificaram a forma que estava 

pensando em fazer os caretas e a partir da visualização deste vídeo tudo foi repensado: os 

caretas teriam um formato avantajado e com muitas cores. 

 O documentário da série Bahia Singular e Plural Caretas e Zambiapunga (2000) 

produzido pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, conta histórias dos diferentes 

tipos de caretas, como os Zambiapungas da cidade de Nilo Peçanha e Cairu, Bahia. São vistos 

também os caretas de Saubara e Acupe, contado suas origens e mudanças que sofreram 

durante todo este tempo. Esta referência ofereceu relevantes subsídios para a escolha do local 
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Meios Eletrônicos que emitem luz. 
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da pesquisa de campo proporcionando uma noção de que o universo dos caretas englobam 

diferentes tipos de fantasias, como as dos bombachos, mandus, cãos etc. 

 

 Assistindo ao documentário Cidade dos mascarados, de Emanuela Yglesias, tive 

certeza de que teria que visitar o distrito de Acupe em Santo Amaro – Bahia.  Notei o quanto 

meu trabalho era semelhante àos caretas produzidos por seu Dodô. O vídeo inicia-se contando 

a história dos caretas na localidade, com depoimentos de careteiros – forma que se intitula os 

fazedores de máscaras – e de crianças que participam da manifestação. O processo criativo da 

confecção das máscaras de seu Dodô é mostrado passo a passo, levantando dados de toda sua 

indumentária, performance e som.  

 A pesquisa teórica e artística que começou no mês de maio de dois mil e treze 

contribuiu para a realização da oficina, confecção de máscaras e performance, culminando na 

exposição Caretas Contemporâneos: Meios eletrônicos introduzidos nas máscaras, que teve 

abertura dia cinco de março de dois mil e catorze, com encerramento dia 11 do mesmo mês. 
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3- POÉTICA E PROCESSO DOS CARETAS 

 

3.1 Pesquisa de Campo 

 

A pesquisa de campo foi organizada obedecendo a um cronograma de atividades (Ver 

anexo 01-02-03, pág. 46). Nos três primeiros domingos do mês de julho de 2013 visitei o 

distrito de Acupe, Santo Amaro, realizando entrevistas com mestres careteiros, fotografando a 

manifestação cultural dos caretas, as crianças que saem fantasiadas com máscaras de borracha 

e o grupo Caretas de Seu Dodô. 

Todos os domingos do mês de julho a comunidade dedica o dia às apresentações dos 

grupos e manifestações culturais, organizadas pelas famílias deste lugar. Destacam-se os 

grupos: Caretas de Seu Dodô (grupo fechado), Caretas de Borrachas e Nêgo fugido
16

. 

Cheguei à comunidade justamente no domingo, 7 de julho de 2013, e neste dia as 

apresentações iniciaram-se pela manhã com o desfile de crianças fantasiadas com máscaras de 

borracha (Figura 1). Esse tipo de máscara foi introduzido pelo Mestre Vagalume
17

. 

Figura 1 – Crianças com máscaras de borracha. 

                                                           
16

Manifestação cultural onde pessoas encenam nas ruas do distrito de Acupe, Santo Amaro, Bahia, a luta dos 

escravospela libertação. 
17

Disponível em:<http://www.obomdoacupe.com/2012/06/acupe-mascarados-e-caretas-de-acupe.html>. Acesso 

em: 17 jun. 2013. 
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Em conversa com uma das crianças mascaradas, perguntou-se o motivo de se vestir de 

careta, e a resposta veio de maneira imediata “é porque isso aqui é minha cultura” 
18

 

(MARTINEZ, 2013). Essa foi aforma que as crianças encontraram para participar da 

manifestação, já que o grupo Caretas de Seu Dodô é formado por poucos membros. 

A maioria das máscaras de borracha são alugadas por comerciantes locais. Para a 

vestimenta é agregado lençóis e panos de mesa, mesma forma de vestimenta das crianças de 

Gamboa do Morro de São Paulo, Cairu, Bahia. 

Sua principal ação se manifesta numa brincadeira, onde as pessoas pedem que os 

caretas corram atrás delas para assustá-las. Vale observar que os caretas de borracha se 

misturam com outra manifestação cultural: o NêgoFugido. No documentário Caretas e 

Zambiapungas opesquisador Armindo Bião relata que esse tipo de máscara não destoa das 

máscaras confeccionadas artesanalmente: 

Quando você vê uma imagem de uma máscara de borracha de loja de aniversário 

junto com outra de papel machê, a convivência não é tão chocante, pode ser que um 

antropólogo ou outro ache mais chocante, mas há uma afirmação deste 

caleidoscópio de formas, de cores e materiais(Caretas e Zambiapunga, 2000). 

Ainda Pela manhã, em entrevista com o Mestre careteiro Seu Dodô, foram feitas 

perguntas sobre a história dos Caretas de Acupe, o mesmo respondeu que o inicio aconteceu 

no ano de 1850, quando um escravo fugido fantasiou-se de careta durante uma festa 

organizada pelo senhor de engenho. Ao ter contagiado de alegria a festa, a população local 

passou a se mascarar todos os anos, virando uma tradição.  

O Mestre Dodô acrescentou que sua trajetória no grupo começou no ano 1988, 

iniciado pelo Mestre Vagalume que o ensinou a fazer os caretas, sem contudo perder seu 

estilo próprio, se baseando também em filmes e desenhos da TV para fazer as máscaras, 

colocando chifres, etc. Utiliza somente a cor vermelha, que pra ele significa o sangue 

derramado dos escravos, o preto, que significa a cor dos escravos e o branco representando a 

paz transmitida pelos caretas. Ao final da entrevista entoou uma música de sua autoria feita 

para os Caretas de Acupe. 

No período da tarde saem os caretas de seu Dodô, seguindo um ritual de preparação. O 

local destinado para isso é a sede do grupo, atualmente em situação precária. No momento 
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MARTINEZ,Estevan José de Queiroz. Entrevista realizada em Santo Amaro, 07 jul.2013.   
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que estão se vestindo, ninguém pode ver, para não perder a graça em saber quais são as 

pessoas que estão embaixo do careta. Seu Dodô e o coordenador do grupo ficam segurando a 

porta para que ninguém espie.  

Quando os caretas saem da sede, notamos sua imponência. Por baixo da saia são 

colocadas folhas de bananeiras para dar volume e a saia e o capuz é feitos de pano chita floral. 

É difícil entender como as máscaras assustadoras de Seu Dodô combinam tão 

harmoniosamente com o tecido de flor (Figura 2). Na cintura levam chocalhos que fazem 

barulho, criando uma tensão à performance. Todos seguem o mesmo ritmo sonoro, os caretas 

são acompanhados por uma banda de samba, cantando algumas cantigas tradicionais do estilo, 

como também algumas músicas novas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Caretas de Acupe do Mestre Dodô. 

As máscaras são confeccionadas com papel machê. Estes mascarados utilizam luvas, 

alguns têm em mãos objetos em formas de armas, calçam botas e usam blusão comprido. 

Toda essa vestimenta é para que ninguém consiga identificá-los. Uma maior riqueza de 
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detalhes pode-se observar no documentário Cidade dos Mascarados
19

·, de Emanuela 

Yglesias. 

O grupo de Seu Dodô, diferente dos caretas de borracha que saem avulsos, é um grupo 

fechado, com pessoas escolhidas. Na rua, há um momento em que os caretas se encontram 

com o Nêgo Fugido e os Caretas de Borracha,onde diversos populares e fotógrafos 

acompanham o desfile. O percurso dos caretas é praticamente todas as ruas do distrito.  

No segundo domingo de julho de 2013, dia 14, realizei uma entrevista com o Mestre 

Celso. Este nos conduziu para a parte do fundo de sua casa, local onde ele confeccionava os 

caretas. O Mestre Celso iniciou sua fala relatando as dificuldades de se fazer os caretas, 

devido à precariedade de recursos financeiros. Deixou claro que ele nunca conseguiu ganhar 

dinheiro fazendo as máscaras.  

Falou com emoção que ensinou o Mestre Dodô a fazer os caretas, sendo seu estilo 

diferente. Na maioria das vezes suas máscaras são bichos: leopardos, gatos, papagaios, etc. 

Mestre Celso falou com bastante saudosismo sobre suas lembrançasda época que fazia seus 

trabalhos. Afirmou que antes a participação popular era ainda maior e que se tivesse apoio 

voltaria a confeccionar as máscaras. Segundo o site O Bom de Acupe
20

, Mestre Celso deixou 

de fazer os caretas por causa de Mestre Vagalume, quando introduziu as máscaras de 

borracha. 

No dia 21 julho foram realizados registros fotográficos na comunidade de Acupe, na 

cidade de Santo Amaro - Bahia. A primeira intenção era entrevistar Mestre Vagalume, este 

encontrava-se adoentado, por isso fui impossibilitado de fotografar ou fazer qualquer outro 

registro, por imposição de sua família. 
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CIDADE dos Mascarados. Direção de Emanuela Yglesias. Santo Amaro - Bahia. Produtora Draco Imagens, 

2009.  DVD (9 min), HD. 

20
Disponível em:<http://www.obomdoacupe.com/2012/06/acupe-mascarados-e-caretas-de-acupe.html>. Acesso 

em: 17 jun. 2013. 
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3.2 Oficina de Máscaras no Tabuleiro da Vitória – Cachoeira-BA 

 

 O objetivo principal da oficina de máscaras foi despertar nos alunos de6 a 8º série da 

Escola Pública Municipal Otávio Pereira, no distrito do Tabuleiro da Vitória em Cachoeira, o 

interesse pela criação manual de máscaras, introduzindo meios eletrônicos. As oficinas 

aconteceram entre os dias 12 e 19 de novembro de 2013 no espaço da escola, com posterior 

intervenção rural e desfile de máscaras nas ruas do Tabuleiro.  

Nos dias 12 e 13 de Novembro de 2013 iniciou-se a oficina de confecção de máscaras 

com alunos da 6 e 7º série, com introdução teórica da história das máscaras no mundo, a 

história da Festa D´Ajuda e a história dos caretas na Bahia.  

Os alunos fizeram um esboço e desenharam num papel os caretas que iriam 

confeccionar (Figura 3).  Diversas máscaras foram feitas utilizando como base uma bola de 

soprar, papietando com jornal e cola (Figura 4). Optei por utilizar esta técnica devido ao 

pouco tempo oferecido para realizar a oficina.  

 

          Figura 3 – Estudante da Escola Municipal Otávio Pereira desenhando careta. 
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Figura 4 – Processo de papietagem das máscaras. 

No dia 14 de Novembro de 2013 fizemos uma atividade externa nas ruas do Tabuleiro, 

onde foram pintados caretas em um suporte de papelão. Os papelões foram fixados nas cercas 

como se fossem as cabeças das estacas (Figura 5). 

Figura 5 - Intervenção rural nas cercas. 

 Não foi constatado até o momento nenhum registro de manifestação artística nas ruas 

do Tabuleiro da Vitória. Esta intervenção rural serviu como primeiro contato com o público 

antes da apresentação dos caretas na Festa D´Ajuda. 

 No dia 15 não houve aula, devido ao feriado nacional
21

. A oficina retornou no dia 18 

de novembro para que os alunos pudessem fazer os últimos retoques nas máscaras, 

confeccionar os cartazes e inserir nelas os meios eletrônicos, mas o tempo não foi suficiente 

para inserção das novas tecnologias. 
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Dia da Proclamação da República 
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No dia 19 aconteceu a Festa D´Ajuda no distrito do Tabuleiro da Vitória, mas 

decidimos que na festa não sairiam apenas os alunos da Oficina de Máscaras, mas também os 

alunos de outras turmas, que levaram suas fantasias feitas em casa (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 6 – Crianças com fantasias elaboradas em casa. 

Um cartaz com a frase Festa D´Ajuda foi confeccionado durante a oficina para ser 

levado à frente da banda e dos mascarados, dessa maneira a população poderia identificar o 

que estava acontecendo (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 7 – Cartaz anunciando a Festa D´Ajuda no Tabuleiro da Vitória, Cachoeira, Bahia. 

O trajeto durou aproximadamente 2 horas, passando pelas principais ruas do distrito. 

No percurso muitas pessoas se somaram ao desfile. O diretor Agnaldo Café,da Escola Otávio 
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Pereira, satisfeito com a integração da escola à comunidade naquele dia, pretende realizar o 

mesmo evento todos os anos. 

 

3.3 Confecções dos Caretas Contemporâneos 

 

Como não foi possível introduzir os meios eletrônicos às máscaras durante a oficina, 

fez-se necessária a confecção de novas máscaras que seriam utilizadas durante o carnaval, 

data que vários caretas saem na Bahia. A exemplo temos os caretas do município de 

Maragogipe e do povoado de Gamboa do Morro- Cairu- BA.  

Foi iniciada a confecção das máscaras contemporâneas no final de novembro de 2013, 

para que fossem expostas durante o carnaval no dia 05 de março de 2014 na Galeria 

Identidade Brasil. Para a confecção das máscaras utilizou-se como critério a escolha de oito 

desenhos, com data anterior ao inicio do projeto, por esses desenhos conterem traços originais 

e não estarem influenciados pelas novas referências de caretas.  

Selecionados os desenhos, o próximo passo foi escolher que tipo de material seria 

empregado nas máscaras. Utilizou-se como base dos caretas pedaços de isopor, pela leveza do 

material e pela facilidade da condução para as performances. Com um serrote foram extraídas 

partes dos blocos de isopor até alcançar às formas das figuras escolhidas anteriormente 

(Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Processo da extração do isopor. 
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Após esta etapa, iniciou-se o desbaste da superfície utilizando uma lixa até encontrar a 

forma ideal. A papietagem foi a técnica escolhida para impermeabilizar o material, 

semelhante à forma que são confeccionadas algumas caretas populares.  

A papietagem é um processo lento, primeiro foi cortado o papel jornal e o papel metro 

em pequenas partes, sendo empregadas nas esculturas dez camadas em toda superfície (Figura 

9).  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Careta papietada. 

Depois da cola secar, foi utilizada argamassa para que o material ficasse mais 

resistente. Logo depois, foi necessário lixar os caretas novamente. Ao fim dessas etapas 

pincelou-se tinta acrílica de cor branca como base para a pintura final. 

As duas primeiras peças dos caretas optei por utilizar cores que batizei de 

tropicalistas, sendo os caretas intitulados Tropicaretas. Os desenhos que foram em cima das 

cores são traços já desenvolvidos em outros trabalhos (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – As tropicaretas. 
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As outras seis peças dos caretas foram inspiradas em seis voduns do candomblé jeje: 

no vodun da riqueza Dan (Figura 11); da prosperidade Dangbé (Figura 12); da tecnologia Gu 

(Figura 13); o caçador Otolú (Figura 14); a mãe das águas Aziri (Figura 15) e do trovão 

Sogbó (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 11 – Careta com influência do Vodun Dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Careta com influência do Vodun Dangbé 
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                                          Figura 13 – Careta inspirada no Vodun Gu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 14-Careta inspirada no Vodun Otolú. 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 15 – Careta inspirada no Vodun Aziri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 16– Careta inspirada no Vodun Sogbó. 
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 Após a pintura foram adicionados os meios eletrônicos. Sob orientação do professor e 

artista visual Fernando Rabelo foi sugerido que fossem colocados leds nos caretas, sendo 

estes materiais comprados em lojas de 1,99 na cidade de Feira de Santana. O tempo para a 

instalação dos meios eletrônicos foi de 24 horas.  

Buscando a melhor forma de diálogo entre as peças e o novo artefato, elaborou-se uma 

estética onde destacamos a forma dos olhos e dos chifres. Para a adesão, utilizou-se o 

durepox. Na base do careta foi feita uma estrutura circular em ferro, que possibilita a pessoa 

de conduzir a peça confortavelmente ao realizar a performance e para isso foi contratado um 

soldador.  

 Essa estrutura foi baseada na boneca Dondoca
22

, criada pelo artista visual Horacio 

Martinez, para a festa dos caretas no povoado da Gamboa do Morro de São Paulo – Bahia. 

Para cobrir a estrutura de ferro, foram feitas oito mortalhas, necessitando a contratação 

de uma costureira. Na base dos panos (mortalhas), foram colados pedaços de tecido chita 

floral, fazendo referência às saias utilizadas por diversas caretas da Bahia. Sobre as mortalhas 

aplicou-se a técnica do estêncil, inovando com a pintura de panos de mesa rendado, 

encontrados comumente em locais de feira livre (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 17– Vestimenta da careta. 

Para compor a exposição com as oito esculturas de caretas foram confeccionados 

quatro telas utilizando como base o tecido de chita, e, sobre eles aplicados desenhos criados 

antes desta fase do projeto (Figura 18). 

                                                           
22

Boneca gigante que saia nas ruas da Gamboa, Cairu, Bahia, ao som de músicas. 
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Figura 18 – Quadros confeccionados com tecido chita. 

 

3.4 Exposição: Montagem e performance 

 

A abertura da exposição aconteceu no dia 05 de Março de 2014 às 19 horas com 

visitação até o dia 11 de Março de 2014. O cartaz da exposição e o banner foram 

confeccionados com uma tipografia especialmente feita a mão, com figuras de caretas e 

desenhos florais fazendo referência ao tecido de chita utilizado por alguns caretas. 

 

 A montagem ocorreu durante a manhã e tarde do dia 10 de Março, com ajuda do 

artista visual Horacio Martinez, da escritora Celeste Martinez e do fotógrafo Raell Costa. 

Selecionou-se o careta influenciado pelo vodun Dan, com a estrutura de ferro mais alta para 

posicionar-se em frente à Galeria Identidade Brasil. 

No interior da galeria foram organizadas sete esculturas (Figura 19). Sobre o piso 

foram colocadas folhas de bananeiras fazendo referência à saia dos caretas de Seu Dodô de 

Acupe. 
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          Figuras 19 – Caretas contemporâneos distribuídos na Galeria Identidade Brasil. 

 

 Para ambientação utilizou-se um som portátil, desses de camelô. A seleção musical 

foram os sons de tambores do candomblé jeje. 

As máscaras de caretas e os desenhos confeccionados pelas crianças da Escola Pública 

Municipal Otávio Pereira do Tabuleiro da Vitória, distrito de Cachoeira, foram acomodadas 

em uma parede da galeria. Para a visualização dos desenhos foi feito um varal de corda 

(Figura 20). Do lado esquerdo da parede da entrada da Galeria foram fixados quatro quadros, 

não obedecendo a uma ordem padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20- Máscaras confeccionadas por alunos exibidas na exposição. 
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A abertura da exposição Caretas Contemporâneos aconteceu às 19 horas do dia 10 de 

março de 2014, com visitação de muitas pessoas da cidade, turistas, estudantes universitários 

e professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Figura 21). Organizadores da 

Festa D´Ajuda presentes na abertura convidaram os caretas para abrir o terno do silêncio 

durante o mês de novembro de 2014 na cidade de Cachoeira, Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Público na abertura da exposição 

 

 Às 22 horas saindo da Galeria Identidade Brasil, os estudantes da UFRB: Gugui 

Martinez, Raell Costa e Roger Conrado, voluntariamente vestiram-se de caretas e seguiram 

até a Praça Teixeira de Freitas em Cachoeira, ao som dos tambores (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 22 -Performance dos caretas no evento Quarta dos Tambores. 
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O professor Marcelino Gomes no microfone anunciava a vinda dos caretas. Alguns 

meninos que estavam no local, ficaram inicialmente com medo, mas aos poucos se 

familiarizaram e dançaram com o grupo.  

No evento Quarta dos Tambores, iniciou-se um debate com perguntas relacionadas às 

pesquisas sobre os caretas. Nesse momento pude ressaltar as influências que tive do 

candomblé dos caretas de Mãe Paulina. 

Ao final foram tocadas marchinhas de carnaval, mobilizando as pessoas presentes na 

praça a dançar. A pesquisadora de arte popular Rosângela Cordaro, presente no evento e 

solicitada para falar ao público presente, elogiou o trabalho do artista. Marcelino Gomes pediu 

para que as caretas participassem do próximo carnaval da cidade como forma de revitalização 

da festa, já que há muito tempo ela não tem mais o brilho das festas de antigamente. 

Com o sucesso da abertura da exposição, durante a semana, a visitação aumentou de 

uma maneira impressionante, pelas ruas e internet diversos elogios foram tecidos.  Pessoas do 

candomblé visitaram a exposição e acharam que o diálogo com os voduns e os caretas foi 

feita de uma maneira muito harmoniosa. 

 Na internet foram postadas fotos da exposição, colocando textos que falavam dos 

caretas em Cachoeira e em que voduns eles foram inspirados, isso fez com que o público 

crescesse ainda mais.  

A Galerista Maria Lydia Cunha ao ver as postagens dos caretas convidou para que a 

exposição fosse para sua galeria durante o mês de Maio de 2014 na cidade de Salvador – 

Bahia. Outro convite foi feito pelo produtor cultural Adriano Pereira, para que a exposição 

fosse para a cidade de Valença, Bahia.  

No encerramento da exposição que ocorreu no dia 11 de Março de 2014, como forma 

de despedida, seis estudantes da Universidade Federal do Recôncavo baiano, voluntariamente 

vestiram-se de caretas, saindo da Galeria Identidade Brasil, fizeram o percurso pelo centro 

histórico até a Universidade do Recôncavo da Bahia (Figura 23).  
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            Figura 23 – Universitários que realizaram a performance com os  Caretas  Contemporâneos. 

Durante o percurso a população parava encantada para ver os caretas. Uns achavam 

engraçadas, outros tinham medo, outras não sabiam o porquê daquela performance está 

acontecendo naquela data, muitos registraram através de fotografias. 

Com a chegada dos caretas na UFRB, despertou a curiosidade da comunidade 

acadêmica, inclusive do estudante de cinema Ícaro Oliveira que convidou os caretas para se 

apresentarem durante um evento de arte na cidade de Feira de Santana, suas últimas palavras 

foram que os caretas eram não só um trabalho local e sim um trabalho que pode ir para 

qualquer lugar do mundo. Toda a performance de despedida foi registrada pelo estudante de 

cinema Roger Conrado. 
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4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao terminar este ciclo, a sensação é de não ter chegado ao fim da apresentação dos 

caretas e sim que é o começo de um trabalho que mostrará a Bahia para a Bahia, a Bahia para 

o mundo. 

 Um dos pontos importantes a ressaltar neste trabalho de pesquisa, diz respeito 

amemória de muitos artistas talentosos que existem em cada canto da Bahia, que por falta de 

incentivo desistiram dos seus projetos e ficaram no anonimato.  

A intenção deste trabalho é registrar a retomada de caretas já esquecidas e reaproximar 

os jovens através das novas tecnologias da cultura popular, que tinham como intuito a 

característica principal que é provocar o medo, promover a brincadeira, a interação com o 

público, mas com uma nova versão contemporânea, por isso o título Caretas 

Contemporâneos: Os meios eletrônicos inseridos nas máscaras, o contato com o popular e a 

valorização, a utilização de alguns materiais de baixo custo, a respeito da bananeira, do tecido 

de chita e do papel jornal. 

O trabalho Caretas Contemporâneas: Os meios eletrônicos introduzidos nas máscaras 

começou de maneira experimental e foi fluindo tão naturalmente como as ondas do mar de 

Gamboa do Morro de São Paulo, Bahia.  

Através da exposição e performances no evento Quarta dos tambores e ruas da cidade 

conseguiu-se em parte alcançar os objetivos da pesquisa. A intenção de formação de grupo de 

caretas para posteriores apresentações ajudará ainda maisna divulgação desta manifestação 

que vem sido esquecida. A exemploda maior festa popular de Cachoeira, Bahia, que é a Festa 

D´Ajuda, onde atualmente vemos poucos caretas, perdendo espaço para personagens famosos 

da TV e cinema. Os caretas contemporâneos receberam o convite oficial para participar da 

Festa D´Ajuda de 2014, colaborando assim para a retomada desta arte popular. Estão surgindo 

diversos convites de para a exposição se deslocar para outras cidades baianas.  

Quando inseri os meios eletrônicos nas máscaras meu maior medo foi de que maneira 

as pessoas iriam reagir com a inserção dos elementos eletrônicos na arte popular. O resultado 

e a resposta do público foram satisfatórios. Várias pessoas que trabalham com manifestações 

culturais, como é o caso de Rosângelo Cordaro, Proprietária da Galeria Identidade Brasil, 

ficaram encantadas com a sintonia dos objetos. 

 

O Referencial teórico e artístico deu suporte para a confecção das máscaras, fazendo 

com que os caretas não perdem-se sua originalidade como manifestação cultural. Muitos das 
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pessoas que visitaram a Galeria Identidade Brasil ou assistiram a performance conseguiram 

identificar a relação que foi feita com outros artistas. 

A experiência adquirida durante o processo criativo dos caretas contemporâneas, modificou 

minha maneira de pensar arte, trazendo equilíbrio ao meu novo trabalho, enriquecendo em 

formas e conceitos artísticos. Os conhecimentos adquiridos durante o curso de Artes Visuais 

na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia foram a base para que tudo acontecesse.  

          Fazer algo que relacionado com minha vivência infantil foi algo muito prazeroso, me 

fezeu voltar no tempo e pensar o quanto aquilo contribuiu para minha formação artística. A 

necessidade de fazer os caretas é justamente para que as crianças possam sentir aquela 

sensação de medo quanto está vendo o desfile destas máscaras e alegria quando você se veste 

de careta, sabendo que tudo aquilo é uma grande brincadeira. 
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TABELA 1 - Ordem do dia – Entrevistas e registros 

Data: 07/07/2013 Local: Acupe – Santo Amaro - 

BA  

Período: Manhã e tarde 

ATIVIDADE PERÍODO 

Entrevista com crianças mascaradas                              Manhã 

Entrevista com Mestre Dodô                              Manhã 

Registros Das caretas de borracha                              Manhã  

Registros fotográficos e audiovisuais dos caretas de 

Acupe do Mestre Dodô 

                             Tarde 

 

 TABELA 2- Ordem do dia –Entrevista e registros 

Data: 14/07/2013 Local: Acupe – Santo Amaro - 

BA  

Período: Manhã e tarde 

                             ATIVIDADE PERÍODO 

Entrevista com Mestre Celso Manhã 

Registros fotográficos e audiovisuais dos caretas de 

Acupe Mestre Dodô 

Tarde 

 

TABELA 3 - Ordem do dia –Entrevista e registros 

Data: 21/07/2013 Local: Acupe – Santo Amaro - 

BA  

Período: Manhã e tarde 

                             ATIVIDADE PERÍODO 

Entrevista com Mestre Vagalume Manhã 

Registros fotográficos e audiovisuais dos caretas de 

Acupe Mestre Dodô 

Tarde 
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