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### TEXTO EM PORTUGUÊS.

Vistos isoladamente ou em grupos, com essa 
sua Série Azul João Farkas dá-nos uma dimensão 
indiscutível da potência artística dos habitantes de 
Maragojipe, uma genialidade compartilhada, democrática, 
límpida como a esperançosa ideia de Marcel Duchamp 
segundo a qual todo mundo é artista. Ao menos em 
Maragojipe, agora sabemos, eles são, senão todos, uma 
parte signifi cativa. E João colocou-os no céu de onde 
descerão quando o carnaval se acabar. Agnaldo Farias, 
curador 

Quando vi o João Farkas tratando desta arte dos 
Caretas com um olhar contemporâneo pensei: é iss o
que precisamos, mostrar que estas manifestações 
não são uma coisa do passado. É um fazer atual e 
pulsante. É cultura e tem que ser preservada de 
maneira viva e digna. Gringo Cardia, curador 
Casa do Carnaval da Bahia

 

### TEXTO EM INGLÊS
Viewed in isolation or in groups, with his Blue 
Series, João Farkas gives us an indisputable 
dimension of the artistic power of the inhabitants of 
Maragojipe, a genius shared, democratic, clear 
as the hopeful idea of Marcel Duchamp that 
everyone is an artist. At least in Maragojipe, we now 
know, they are, if not all, a signifi cant part. And 
João set them in heaven from where they will 
descend when the carnival is over.

Agnaldo Farias, curador /curator

When I saw Farkas addressing this art of the Caretas 
with a contemporary look, I thought: this is what we 
need, to show that these manifestations are not a 
thing of the past. It is a current and pulsating act. It 
is culture, and must be preserved in a lively and 
dignified way.

Gringo Cardia, curador /curator 
Casa do Carnaval da Bahia
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### TEXTO EM PORTUGUÊS.

pelo olhar do outro nos encontramos, observamos relações, 
temos oportunidade de repensar sobre nós mesmos e encontrar 
aquilo que nos conecta como humanidade. Farkas faz um convite às 
pessoas: serem fotografadas contando suas histórias, particulares e 
diversas, que compõem o imenso território cultural chamado   
Brasil. Aqui, tradição e contemporaneidade convivem lado a lado em 
um contexto dinâmico e mutável, como a própria Cultura.

Manifestações tão particulares de cultura, como os Caretas, no 
carnaval de Maragojipe, trazem outro mundo de possibilidades, 
criam uma atmosfera onde as individualidades se dissolvem e dão 
lugar a personagens, imagens, cores e expressões.

O Brasil, com sua vasta dimensão, nos traz uma multiplicidade 
cultural. O reconhecimento da força destas diferenças é o   
que nos unifica.

Desde 2007, o Instituto Olga Kos reconhece que a cultura está 
intrínseca em todos nós e promove a inclusão, gera experiências nas 
quais a arte é combustível para transformação das pessoas e, por 
consequência, da sociedade.

A partir do entendimento de que ter acesso a arte é um direito de 
todo cidadão, sempre nos permitimos alcançar mais multiplicadores, 
dar continuidade e agregar oportunidades com trocas, diálogos e 
visibilidade à nossa população, que possui grande caráter criativo, 
que necessita sempre florescer.

Para João Farkas, “o Brasil é assim generoso em cor, exuberante,  
transbordante em luz e cheio de imprevistos pintados no céu e na 
terra”. É isso que queremos: levar essas formas, dentre muitas outras 
que a arte assume para muitos brasileiros. Não queremos apenas  
compartilhar todos os aspectos culturais do país em que vivemos, mas 
sim, cada vez mais, conviver na diversidade, respeitar as   
formas de vida e de expressão de todos. A diversidade é uma riqueza 
que devemos preservar, respeitar e valorizar. É isso que levamos   
por onde passamos!

Que a contagiante aprendizagem trazida nessa experiência de João 
Farkas se propague em cores:

“Careta! Você me conhece?!” – Lança o desafio a todos para   
que pensem em soluções de comunicação e aproximação entre as 
pessoas. Dessa forma, o nosso sonho torna-se ainda maior e   
mais forte, não somente porque esta é a nossa mais sincera sensação 
e anseio, mas principalmente por compartilharmos estas sementes, 
para serem multiplicadas, o que faz não só o sonho maior, mas 
constrói uma realidade mais igualitária e liberta. Consequentemente, 
as maneiras de ensinar e aprender se conectam em um único gesto   
de afetuosa inclusão, transformando nossa nação.
                                                                                                                                                    
Olga e Wolf Kos
“abrace esta causa” 
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through the eyes of the other we meet, observe relationships, 
have an opportunity to rethink about ourselves and find that   
which connects us as humanity. Farkas invites people to be 
photographed telling their stories, private and diverse stories that 
make up the immense cultural territory called Brazil. Here,   
tradition and contemporaneity coexist side by side in a dynamic and 
changing context, as Culture itself.

Very particular manifestations of culture, such as the Masks, in the 
carnival of Maragojipe, bring another world of possibilities,   
create an atmosphere where individualities dissolve and give way to 
characters, images, colors and expressions.

Brazil, with its vast dimension, brings us a cultural multiplicity.   
The recognition of the strength of these differences is what unifies us.

Since 2007, the Olga Kos Institute recognizes that culture is 
intrinsic to all of us and promotes inclusion, generates experiences in 
which art is the fuel for the transformation of people and, 
consequently, of society.

Based on the understanding that access to art is a right of every 
citizen, we always allow ourselves to reach more multipliers, 
continue with and add opportunities with exchanges, dialogs   
and visibility to our population, which has a great creative character, 
which always needs to flourish.

For João Farkas, "Brazil is thus generous in color, exuberant, 
overflowing in light and full of unforeseen events painted in the sky 
and the earth."   That is what we want: to take these forms,   
among many others that art assumes, for many Brazilians. We do not 
only want to share all the cultural aspects of the country we live   
in, but rather, more and more, coexist in diversity, respect the ways of 
life and expression of all. Diversity is a wealth that we must   
preserve, respect and value. This is what we take wherever we go!

May the contagious learning brought about in this experience of 
João Farkas spread in color:

"Mask! Do you know me?!" – posing the challenge for everyone   
to think of solutions for communication and proximity between 
people. This way, our dream becomes even bigger and stronger, not 
only because this is our most sincere sensation and longing, but 
mainly because we share these seeds, to be multiplied, which not 
only makes the dream greater, but builds a more equal and free reality.  
Therefore, the ways of teaching and learning connect in a   
single gesture of affectionate inclusion, transforming our nation.
                                                                                                                                                    
Olga and Wolf Kos
"embrace this cause"  
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E eles vieram ao céu

É no meio da noite, indo para a madrugada, que os 
primeiros começam a chegar. Anunciam-se aos uivos, 
gritos, clamores e bramidos, o ruído surdo e corrediço de 
correntes arrastadas entre outros sons supostamente 
apavorantes. Surgem vindos do interior da noite intensa, 
típica das cidades pequenas, dos vilarejos e aldeias do 
nosso país, onde as luzes derramadas dos postes não 
disputam com a escuridão. Os demais habitantes da 
pequena Maragojipe, no sul da Bahia, já os esperavam 
com a ansiedade patente no teor de álcool antecipatório 
de uns, na pressa de outros em acordar as crianças, na 
rapidez de todos acudindo às janelas, saindo para fora, 
para as calçadas, recebendo com alegria, chistes, 
provocações e conjecturas o préstito pretensamente 
soturno de quinze, vinte figuras que vêm “se arrastando 
que nem cobra pelo chão”. Eles são os arautos do 
carnaval, formam o Bloco do silêncio, e seus 
componentes, travestidos de Demônio, o Cão, zombam 
de sua sisudez em versões arrevesadas, inaugurando os 
dias em que Momo reinará sobre todos. O Bloco do 
silêncio é quem puxa o fio do enredo e, na manhã de 
sábado, já cedinho, os Caretas, à maneira das formigas 
que rebentam do chão quando entra a primavera, saem 
das casas, surgem das esquinas, irrompem em todo canto, 
beco, biboca, socavão, brandindo, tocando e batendo as 
latas ordinárias que lhes servem de instrumento de 
percussão, respondendo com troças e micagens às troças 
dos espectadores – com vozes alteradas, é claro, 
garantindo que não sejam reconhecidos-, ocupando o 
espaço da cidade com sua algaravia ruidosa. Os Caretas, 
uma considerável parcela de moradores do lugar, chegam 
recobertos de cima a baixo com roupas extravagantes, 
multicoloridas, reluzentes; tecidos lisos, aveludados, 
leves, pesados, transparentes, inteiriços ou em camadas; 
cores vivas aplicadas aos retalhos nas vestimentas, 
combinadas ou não com  estampas de toda ordem, listras 
finas, médias, grossas, losangos, bolinhas... e dá-lhe cor! 
Roxos, amarelos, vermelhos, laranjas, verdes, azuis, pretos 
e brancos. Cada peça um mosaico matizado a tapar o 
corpo e a cara. 

O costume é antigo, mas João Farkas, como a maioria 
dos brasileiros, o desconhecia, porque no nosso país ainda 
prospera o descaso pela expressão da gente que vive à 
margem da riqueza. Ainda vigora a mesma concepção 
elitista que condenou o grande Cartola, o gênio 
cofundador da Estação Primeira de Mangueira, autor de 

alguns dos nossos melhores sambas, a ser lavador de carro 
em Botafogo; que deixou Arthur Bispo do Rosário na 
obscuridade até bem perto da morte. Como se a pobreza 
fosse incompatível com a inteligência e a sensibilidade. A 
reação a esse ponto de vista é antiga, é fato, mas ainda 
não faz frente aos que creditam a invenção e a maestria 
artística apenas aos setores mais abastados. O mesquinho, 
por pequeno e preconceituoso, nicho onde a educação 
formal é tida como único parâmetro. A fala que foge da 
dicção proposta pela norma culta é simplesmente 
vilipendiada. 

Alinhando-se à trilha de artistas/pensadores como 
Mario de Andrade, Câmara Cascudo, Ascenso Ferreira, 
Maureen Bisilliat, Darcy Ribeiro, David Zingg, Lina Bo 
Bardi, Walter Firmo, Guimarães Rosa, George Love, 
Claudia Andujar, Mario Cravo Neto, seus próprios pais, 
João Farkas quer conhecer esse imenso território humano 
e geográfico, e tem feito disso o nervo da sua produção 
poética. Seu desafio, contudo, tem uma complexidade 
singular, posto que o problema dos Caretas é que não há 
alguém por detrás, uma pessoa de dotes extraordinários. 
Caretas não têm a marca da autoria, de um indivíduo 
responsável. Tivessem, poderiam receber o beneplácito 
do cânone da “grande arte”, a arte oficial que frequenta 
os museus e galerias de arte, eficaz em situar casos como 
esse sob a rubrica “arte popular”, concepção elástica 
aparentada com outras nomenclaturas pejorativas como 
“arte ingênua”, “arte naif ”, e, ainda, a pior de todas, mas 
que ao menos tem a virtude de jogar às claras: “arte 
primitiva”.

O problema dos Caretas é que seus trajes são obra de 
muita gente. Problema de algum modo semelhante, 
diga-se, ao enfrentado anos atrás por Ana Mariani, autora 
de um tratado fotográfico concernente às fachadas 
pintadas das casas humildes compulsadas no Nordeste ao 
longo de anos. Ana Mariani demonstrou límpida e 
inequivocamente a existência de uma inteligência plástica 
atávica, ancestral, surpreendentemente próxima do 
construtivismo lírico de um Volpi. É certo que Gauguin, 
Picasso, Ernst, Matta, Albers, entre tantos outros, 
beneficiaram-se vorazmente dessas referências, mas a 
genialidade deles eclipsou a genialidade de suas fontes.

Efetivamente não há um autor dessas indumentárias e 
máscaras, que podem ser compradas por um valor entre 
20 e 30 reais, mas vários, entre eles alguns pertencentes 
aos Caretas. Valem-se de sobras, sua matéria-prima é o 
que provavelmente não terá maior utilidade, lançam mão 
de recursos pobres quanto ao preço, mas não quanto às 
qualidades que, como demonstram, são ilimitadas.
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Há alguns anos, João inventou de pegar a câmera para 
registrar, estudar, entender esse enxame de gente mais 
que fantasiada, porquanto quase totalmente oculta por 
trás dessas roupas, se é que se pode referir-se a elas assim. 
A vestimenta dos Caretas é pródiga em variações mais ou 
menos drásticas de um padrão formal e cromático cujo 
denominador tende ao irisado leque de opções acima 
descrito, e, no âmbito da máscara, para a recorrência de 
“chifres” e narizes pontiagudos. 

Durante os dias de carnaval, os maragojipianos, à 
maneira dos habitantes de Veneza, com um passado que 
não é o dessa cidade milenar, reinventam-se, de pessoas 
passam a seres estranhos, personagens alforriados do 
cotidiano besta, com um pé no chão da cidade e outro no 
céu, digo, no sonho. No carnaval, parecem dizer, a festa é 
aqui embaixo. E que não se confunda com os outros 
carnavais do país, onde em geral as fantasias não ocultam 
ninguém e têm hora para serem usadas, procedimento 
aplicável até aos magníficos blocos de Recife. Do Rio de 
Janeiro então, nem se fala. Máscaras e fantasias são 
assuntos afetos ao luxo ou exibicionismo, em grande parte 
orientado para os canais de televisão.  

Fascinado por esse outro mundo que se abre em 
Maragojipe na época do Carnaval, João, depois de 
vivenciar alguns deles, entendeu que o melhor, o mais 
adequado à situação era fazer retratos. Com essa opção 
ele convocou aquele que talvez seja  o mais enigmático 
dos gêneros pictóricos, pois haverá maior incógnita do 
que um rosto? Rembrandt e Van Gogh partiam do próprio 
retrato, do exame acurado da imagem de si como forma de 
autoconhecimento. Nosso olhar vai varrendo a superfície 
de uma face, perscruta-a na esperança de desvendar o que 
está por trás dela. Consegue?

Para a confecção desses retratos o artista encontrou um 
fundo já pronto - as coisas propícias, inspiradoras, estão à 
solta no mundo, o problema é possuir a exata percepção 
necessária para encontrá-las-, uma parede azul – azul-céu, 
está claro - convenientemente deixada pela Prefeitura 
empenhada em embelezar a passagem entre duas praças. 

Ah, os retratos. O fundo azul, dotado da mesma força 
das cores das coisas submetidas a um sol forte, o baque do 
sol as faz retinir, enfatiza, por contraste, as cores dos 
retratos que trazem recortados cabeças e troncos ou, em 
alguns casos, o corpo inteiro. Chifres e narizes 
pontiagudos, como já foi dito, são os elementos 
recorrentes, os traços do parentesco com o Cão. Junte-se 
a eles os tecidos recortados delineando bocas e olhos. 
Tudo isso aplicado ao tecido que envolve a cabeça. Todos 
esses cinco elementos, com destaque aos dois últimos, 

sofrem tratamento cromático e formal distinto. Graças a 
esse procedimento compositivo, as formas se destacam 
umas das outras, conferindo-lhes um amplo espectro de 
expressões: alegre, afetuoso, triste, desconfiado, 
angustiado, animado, vago, irônico, impositivo, 
indagativo, tímido, curioso, perplexo..., em qualquer caso 
misterioso. 

Esses resultados são premeditados por parte de quem 
fez roupas e máscaras? Não se sabe. O que importa é o 
que sentimos ao vê-los. O artista enquadra cada Careta à 
queima-roupa, como querendo desvendá-los, mas eles 
não se entregam. As roupas concedem pouco, muito 
pouco, uma nesga do pescoço, as mãos, os pés vestidos 
em sapatos. Há momentos em que a aproximação da 
tomada entrevê os olhos devolvendo à câmara o olhar que 
dela recebem, o que só serve para ampliar o mistério 
paradoxal de alguém que hermeticamente se fecha sob a 
canícula do recôncavo bahiano – pense no calor!-, ao 
mesmo tempo em que sua aparência se oferece com 
estridência aos olhares dos outros. 

Se até mesmo vários dos concidadãos de um Careta não 
alcançam perceber quem está por detrás de uma máscara, 
o que dizer de um fotógrafo que sequer lá vive. Condiçã
que lhe permite trabalhar com afinco na captura do
melhor ângulo de uma determinada máscara. Algumas
poses dos retratados levam a pensar se é o fotógrafo quem
os dirige ou se são os próprios  retratados, com a
autonomia facultada pelo anonimato, quem decidem a
coreografia. Sendo o fotógrafo ou, antes dele, a câmera,
com sua presença enfática, que destrava a maior ou menor
desenvoltura de cada um, o fato é que todos somam mais
enigma ao enigma que por si só sugerem. A sensualidade
das mãos nas ancas; o modo de se colocar de perfil com a
cabeça pendendo; ereto; uma atitude de ressonâncias
suspeitas; braços abertos como um convite para ingressar
na folia potencializam e exploram as possibilidades de
suas vestimentas insólitas.

Vistos isoladamente ou em grupos, com essa sua Série 
Azul João Farkas dá-nos uma dimensão indiscutível da 
potência artística dos habitantes de Maragojipe, uma 
genialidade compartilhada, democrática, límpida como a 
esperançosa ideia de Marcel Duchamp segundo a qual 
todo mundo é artista. Ao menos em Maragojipe, agora 
sabemos, eles são, senão todos, uma parte significativa. E 
João colocou-os no céu de onde descerão quando o 
carnaval se acabar.

Agnaldo Farias
Curador e Professor da FAUUSP  
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And they came to the sky 

It is in the middle of the night, going into the late hours, 
that the frst ones begin to arrive. They announce 
themselves with howling, shouting, outcrying, bellowing, 
the thudding and sliding of chains swept among other 
supposedly terrifying sounds. They come from inside the 
intense night, typical of the small towns and villages of 
our country, where the lights spilled from the poles do not 
compete with the darkness. The other inhabitants of small 
Maragojipe, in the bahian Recôncavo, were already 
waiting for them with the anxiety evident in the 
anticipatory alcohol content of some, in the rush of others 
to wake the children, in the speed of everyone towards the 
windows, going out, to the sidewalks, welcoming with joy, 
jokes, teasing and conjectures the supposedly gloomy 
procession of ffteen, twenty fgures who "drag 
themselves on the ground like snakes." They are the 
heralds of carnival, forming the Block of silence, and its 
components, dressed as Demons, the Devil, mock their 
stifness in their inverted versions, inaugurating the days 
in which Momo will reign on all. The Block of silence 
leads the plot and, on Saturday morning, in the early 
hours, the Masks, just like the ants that burst from the 
ground when spring comes, leave the houses, show up on 
the streets, break out in every corner, alley, groove, 
wielding, playing and beating the ordinary cans that serve 
as percussion instruments, responding with mockery and 
teasing to the mockery of spectators - with altered voices, 
of course, making sure they are not recognized -, 
occupying the space of the town with their noisy 
gibberish. The Caretas, or Masks, a considerable part of 
the local inhabitants, come covered from top to bottom 
with extravagant, multicolored, glittering  clothes; plain, 
velvety, lightweight, heavy, transparent, single or layered 
fabrics; bright colors applied to the pieces of clothing, 
combined or not with prints of all kinds, fne stripes, 
medium stripes, thick stripes, diamonds, polka dots ... and 
endless colors! Purple, yellow, red, orange, green, blue, 
black and white. Each piece is a tinted mosaic covering 
body and face. 
The custom is old, but João Farkas, like most Brazilians, 

did not know it, because in our country we remain 
indiferent to the expression of the people living in the 
margins of wealth. There is still the same elitist 
conception that condemned the great Cartola, the genius 
co-founder of Estação Primeira de Mangueira samba 
school, author of some of our best sambas, to be a car 

washer in Botafogo; that left Arthur Bispo do Rosário in 
oblivion until very close to death. As if poverty were 
incompatible with intelligence and sensitivity. The 
reaction to this point of view is old, that is a fact, but still 
does not oppose those who credit invention and artistic 
mastery only to the wealthier sectors. The small-minded, 
biased, niche where formal education is considered as the 
only parameter. The speech that escapes the diction 
proposed by standard language is simply vilifed. 
Aligning with the trail of artists/thinkers such as Mario 

de Andrade, Câmara Cascudo, Ascenso Ferreira, Maureen 
Bisilliat, Darcy Ribeiro, David Zingg, Lina Bo Bardi, 
Walter Firmo, Guimarães Rosa, George Love, Claudia 
Andujar, Mario Cravo Neto, his own parents, João Farkas 
wants to know this immense human and geographical 
territory, and has made it the nerve of his poetic 
production. His challenge, however, has a singular 
complexity, since the problem of the Caretas is that there 
is no one behind, a person of extraordinary gifts. Caretas 
do not have the mark of the authorship, of a responsible 
person. If they had, they could receive the approval of the 
canon of the "great art," the ofcial art that frequents the 
museums and galleries, efective in situating cases like this 
under the heading "popular art," an elastic conception 
related with other pejorative nomenclatures such as "naïve 
art," and the worst of all, but which at least has the virtue 
of being clear: “primitive art.” 
The problem of the Caretas is that their costumes are 

the work of many people. A problem in some way similar, 
we should say, to that faced years ago by Ana Mariani, 
author of a photographic treatise concerning the painted 
facades of the humble houses made in the Northeast over 
the years. Ana Mariani clearly and unequivocally 
demonstrated the existence of an atavistic, ancestral 
plastic intelligence, surprisingly close to the lyrical 
constructivism of a Volpi. It is true that Gauguin, Picasso, 
Ernst, Matta, Albers, among many others, benefted 
voraciously from these references, but their genius 
eclipsed the genius of their sources. 
In fact, there is not one author of these costumes and 

masks, which can be bought for between 20 and 30 reais, 
but several, among them some belonging to the Caretas. 
They use leftovers, their raw material is probably that 
which will have no use anymore, they use poor resources 
in terms of price, but not in terms of the qualities that, as 
they show, are unlimited. 
Some years ago, João decided to take the camera to 

register, to study, to understand this swarm of people 
more than costumed, as they are almost totally hidden 
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behind these clothes, if we can call it that. The costumes 
of the Caretas are prodigal in more or less drastic 
variations of a formal and chromatic pattern whose 
denominator tends to the iridescent range of options 
described above, and, within the mask, to the recurrence 
of "horns" and pointed noses. 

During the carnival days, the Maragojipianos, in the 
manner of the inhabitants of Venice, with a past that is not 
that of this millennial city, reinvent themselves, from 
people they become strange creatures, characters freed  
from the dull everyday life, with one foot on the ground of 
the city and another in the sky, that is, in the dream. In 
carnival, they seem to say, the party is down here. And let 
it not be confused with the other carnivals of the country, 
in which costumes usually hide no one and have the right 
time to be worn, a procedure applicable even to the 
magnificent blocks of Recife. Not to mention Rio de 
Janeiro. Masks and costumes are subjects related to luxury 
or exhibitionism, largely targeted at television channels.  

Fascinated by this other world that opens in Maragojipe 
during Carnival, João, after experiencing some of them,  
understood that the best, the most appropriate to the 
situation was to make portraits. With this option he 
summoned that which is perhaps the most enigmatic of 
the pictorial genres, for is there a greater incognito than a 
face? Rembrandt and Van Gogh started from their own 
portraits, from the accurate examination of the self-image 
as a form of self-knowledge. Our gaze sweeps the surface 
of a face, scrutinizes it in the hope of unraveling what lies 
behind it. Can it do it?

To make these portraits the artist found a background  
that was ready - the propitious, inspiring things are loose 
in the world, the problem is to have the exact perception 
necessary to find them - a blue wall - sky blue, of course 
- onveniently left by the City Hall committed to beautify
the passage between two squares.

Ah, the portraits. The blue background, endowed with  
the same strength of the colors of things subjected to a 
strong sun, the blow of the sun makes them clatter, 
emphasizes, by contrast, the colors of the portraits that 
have cut heads and trunks or, in some cases, the whole 
body. Sharp horns and noses, as already said, are the 
recurring elements, the traits of kinship with the Devil. 
They are added by the trimmed fabrics delineating mouths  
and eyes. All this applied to the fabric wrapping the head. 
All these five elements, with emphasis on the last two, 
undergo different chromatic and formal treatment.  
Thanks to this compositional procedure, the shapes stand 
out from each other, granting them a wide range of 

expressions: cheerful, affectionate, sad, suspicious,  
anguished, excited, vague, ironic, imposing, inquisitive, 
shy, curious, perplexed... anyway, mysterious.  

Are these results premeditated by those who made the 
clothes and masks? We don't know. What matters is   
what we feel when we see them. The artist frames each 
Mask point-blank, as if wanting to unravel them, but   
they do not surrender. The clothes concede little, very 
little, a bit of the neck, the hands, the feet dressed in 
shoes. There are moments in which the closeness of the 
take catches the eyes giving back to the camera what   
they receive of it, which only serves to amplify the 
paradoxical mystery of someone who hermetically closes 
himself under the heat of the Bahian recôncavo - think   
of the heat! - while his appearance offers itself with 
stridency to the eyes of others. 

If even several of the fellow citizens of a Careta cannot 
perceive who is behind it, what about a photographer who 
does not even live there. A condition that allows him to 
work hard in capturing the best angle of a given mask. 
Some poses of those portrayed make us wonder whether it 
is the photographer who directs them or if those who are 
portrayed, with the autonomy provided by anonymity, 
decide the choreography. Being the photographer or, 
before him, the camera, with its emphatic presence, who 
unlocks the greater or lesser self-confidence of each one, 
the fact is that they all add more enigma to the enigma 
that they suggest themselves. The sensuality of the hands 
on the hips; the way of putting oneself in profile with the 
head hanging; erect; an attitude of suspicious resonance;  
arms open as an invitation to join the party potentiate and 
explore the possibilities of their unusual clothes.

Viewed in isolation or in groups, with his Blue Series 
João Farkas gives us an indisputable dimension of the 
artistic power of the inhabitants of Maragojipe, a genius 
shared, democratic, clear as the hopeful idea of Marcel 
Duchamp that everyone is an artist. At least in 
Maragojipe, we now know, they are, if not all, most of 
them. And João put them in the sky from where they will 
descend when carnival is over.

Agnaldo Farias
Curator and Professor at FAUUSP
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Caretas de Maragojipe
Série Azul

Nossos vizinhos nos levaram a Maragojipe, onde o povo 
resiste e o carnaval não quer morrer. Não o carnaval de 
avenida, de Trio ou de escola de samba. Também não é o 
carnaval azul-e-branco e comovente que celebram os 
Filhos de Gandhy.

Em Maragojipe, o povo todo inventa 
fantasia e brinca incógnito como 
antigamente. Como antigamente? Não é  
bem assim...

Ao lado das mortalhas e das caretas vejo 
muitos super-homens, patos Donalds, 
aeromoças, piratas, bailarinas, freiras  
safadas, espadachins e odaliscas.

No primeiro ano, tudo merecia ser  
descoberto e fotografado. A rua, as 
fantasias, a dança, a bagunça, os grupos, o 
coreto decorado e a praça iluminada. Ali, 
no  fundo da Baía, na margem do Paraguaçu,  
onde um estaleiro trazia renda e empregos  
para fazer as plataformas do petrolão.  

Quando tudo nos atrai nada se fixa, além da profusão e 
da abundância visual. Por contraditório, onde tudo é  
enfocado, falta-nos o foco.

Mas tinha também uma parede azul. Aquela que a 
prefeitura pinta todo ano de novo, de azul, na ladeira que 
liga as duas praças da cidade.

No segundo ano, por que não fazer daquele paredão 
azul meu fundo e de um banquinho meu ponto, onde 
oferecia palco e lentes aos que desejassem ser 
imortalizados em suas fantasias? 

E um palco não faz mal a um baiano!  O povo gostando  
de se mostrar, e fazer pose. Homem, mulher, criança e 
velho, branco e preto, homem-mulher, mulher-macho e  
muito mais que a gente só podia adivinhar por trás   
dos panos.

Música no fundo o tempo todo, cervejinha chupada de 
canudo pelo vão da máscara e aquele festival vertiginoso 
de cores diante de minhas retinas maravilhadas.

No terceiro ano, hipnotizado por aquele espetáculo, 
voltei mais uma vez. E, de repente, no meio   
daquela invasão de emoção colorida, entendi que eram  
retratos! Eram os retratos daquela Fantasia que me 
interessavam. Eram essas máscaras falsas/verdadeiras/
inventadas que queriam se mostrar. Eram os rostos de 
pano anônimos que substituíam rostos de carne, mas ainda 

assim expressivos e cheios de personalidade criativa, 
fantasiosa e real! Era esse grito de criatividade resistente 
que queriam me contar. Era o trabalho anônimo das 
costureiras, das esposas e das mães que dão corpo à alma 
imaginosa de um povo que parece viver mais disso   
do que de qualquer outra coisa.  

Eram as máscaras recicladas dos que não têm nem os   
R$ 20 pra pagar  por elas, mas se dão o direito da alegria.

Era o laranja dos macacões 
desempregados do estaleiro,  que agora  
trabalham para o tráfico, e mascarados me  
contam  sua história.  
Era a voz esganiçada daquela fantasia que 
depois da foto me pede um real para 
matar a fome no acarajé.
E assim nasceu a Série Azul, em que o 
fundo neutro, mas nem tanto, nos obriga 
a ver o infinito de possibilidades   
de um povo que não se abate com 
desmando e com maldade e prefere  
festejar a graça e a desgraça. Foi ali, 
naquela liberdade criativa quase infinita 
e sem mandamentos estéticos, que 
comprovei mais uma vez que: a arte do 

povo, até a arte errada do povo, é a arte certa   
do povo, como poderia ter dito um certo Manuel.

A Cor!

Ah, acredito em minha ignorância de que nenhum povo do 
mundo tem a intimidade e a liberdade cromática que o 
brasileiro tem. Não sei se vem da luz, não sei se vem das 
cores do céu, das árvores, das frutas, da mistura de peles 
ou sei lá... talvez do fato de termos essa inocência 
cultural, essa aceitação pelo que é simplesmente belo e 
nos rodeia e pelo que é "outro" e diferente e  instigante.  
Acho que ninguém é tão íntimo e familiar na apropriação 
da palheta infinita que se nos oferece.

Sou fascinado pela cor que aprendi com nossos mestres: 
Walter Firmo, Maureen, George Love, Mariozinho Cravo,  
David Zingg. Os que nos ensinaram a olhar a cor 
brasileira, brasileiramente.  

Acredito que antes deles trabalhávamos dentro de 
padrões coloristas importados, procurando reproduzir  
modelos cromáticos que não nos serviam, mas eram o que 
tínhamos (ou talvez as cores fora do lugar).

Eles nos ensinaram a olhar aquela luz saturada de cor, e 
a registrar a tradução desse universo cromático nas  
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fachadas das casas, nas roupas, nas placas, nas carrocerias 
de caminhões, nos quintais com mangueiras de luz 
abafada, nas barracas das festas de largo, nas pinturas dos 
corpos no Xingu, nas roupas descombinadamente  
elegantes das feiras, nas toalhas e lençóis dependurados. 
Eles e o Ektachrome que finalmente nos permitiu registrar 
os verdes e os azuis como a gente via.

Nossa geração foi libertada por eles e à nossa frente 
abriu-se um olhar capaz de captar essa riqueza 
natural-cultural que só tem paralelo na África.

Foi munido do aprendizado com esses mestres que pude  
fazer minha fotografiazinha colorida (já ouvi muito   
que arte mesmo é branco-e-preto). Mas minha fotografia 
não é minha, não fui eu que inventei. Eu sou só o 
instrumento daquilo que fotografo, daquilo que se quer  
fotografado e se me apresenta.

Foi assim que o povo de Maragojipe me ensinou a olhar 
suas máscaras de cetim-sintético, de crepe, de tule   
e de crepom. Foi assim que aquelas mortalhas de R$ 30 e 
aquelas máscaras de R$ 20 se quiseram mostrar   
em sua exuberância imaginosa, barroca, hiperbólica e 

aparentemente inconsequente, mas cheia de  
lógica-ilógica-criativa e combinações de elegância 
inventada. Uma tradição, que Verger e Gautherot fixaram 
em muitos tons de cinza, e como disse o amigo   
Diógenes Moura, está agora renascida, reinventada, já  
informada pelas telas cintilantes que viajam o   
mundo parabolicamará e pelas Globos e pela informação 
visual universal deste milênio terceiro em que tudo   
é nada e nada se perde no tudo. Um milênio que se 
apresenta diametral e ambivalente entre o extremo  
cornucópico e o zen essencial de Steve Jobs.

Porque o Brasil de minhas retinas é assim generoso em 
cor, exuberante, transbordante em luz e cheio de 
imprevistos pintados no céu e na terra. 

E eu amo pertencer a esta terra-natureza e aprender com  
essa gente condenada a ser criativa para ser feliz, e   
deixar que este país então me chame quando tá precisando 
de um selfie!

Salvador, 23 de dezembro de 2016
João Farkas 
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Masks of Maragojipe 
Blue Series

Our neighbors took us to Maragojipe, where the people 
resist and carnival does not want to die. Not the street, 
Trio or samba school carnival. Also, not the 
blue-and-white and touching carnival celebrated by the  
Filhos de Gandhy.

In Maragojipe, the whole town invents costumes   
and plays undercover as in the old days. Old days? Well,  
not exactly...

Beside the shrouds and masks I see many supermen, 
Donald ducks, stewardesses, pirates, dancers, naughty  
nuns, swordsmen and odalisques.

In the first year, everything deserved to be discovered 
and photographed. The street, the costumes, the   
dance, the mess, the groups, the decorated bandstand and 
the illuminated square. There, deep in the Bay, by the 
Paraguaçu river, where a shipyard brought income and jobs 
to make the oil platforms. 

When everything attracts us nothing fixes, but profusion 
and visual abundance. By contradiction, where everything  
is focused, we lack focus.

But there was also a blue wall. That which the local 
administration repaints every year, blue, in the slope that 
connects the two squares of the city.

In the second year, why not turn that blue wall into my 
background and a stool into my spot, where I offered 
stage and lenses to those who wished to be immortalized 
in their costumes?  

And a stage is not bad for a Bahian! The people enjoying 
to show off, to pose. Men, women, children, old men, 
black and white, female men, male women, and much 
more we could only guess behind the cloths.

Music in the background all the time, beer sucked from 
a straw through the hole in the mask and that vertiginous 
festival of colors before my amazed retinas.

In the third year, hypnotized by that spectacle, I came 
back again. And suddenly, amidst that invasion of colored 
emotion, I understood they were portraits! I was 
interested in the portraits of that Costume. These fake/
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true/invented masks wanted to show 
themselves. The anonymous faces of 
cloth replaced faces of flesh, but still  
they were expressive and full of creative, 
fanciful and real personality! It was this 
cry of resistant creativity they wanted to 
tell me. It was the anonymous work of the 
dressmakers, wives and mothers who give  
shape to the imaginative soul of a people 
who seem to live more from this than 
anything else. The recycled masks of 
those who don't even have the R$ 20 to 
pay for them, but who allow themselves 
to have fun.

It was the orange of the yard's unemployed overalls, who  
now work on trafficking and, masked, tell me their story.

It was the squeaky voice of that costume that after   
the photo asks me for a coin to satisfy his or her hunger  
with an acarajé.

And so the Blue Series was born, in which the 
background, neutral, but not that much, forces us to see 
the infinite possibilities of a people who is not 
discouraged by abuse and evil and prefers to celebrate  
grace and disgrace. It was there, in that almost infinite 
creative freedom without aesthetic commandments, that I 
proved once again that: the art of the people, even the 
wrong art of the people, is the right art of the people, as 
the poet Manuel Bandeira could have said.

The Color!

Oh, I believe in my ignorance that no people in the world  
has the chromatic intimacy and freedom Brazilians have.    
I don't know if it comes from the light, don't know if it  
comes from the colors of the sky, from the trees, from the  
fruits, from the mixture of skins or what... maybe it    
comes from the fact that we have this cultural innocence,  
this acceptance for what is simply beautiful and surrounds  
us and for what is "other" and different and instigating.      
I think no-one is so intimate and familiar in the  
appropriation of the infinite palette that is offered to us.

I am fascinated by the color I learned from our   
masters: Walter Firmo, Maureen, George Love,  
Mariozinho Cravo, David Zingg. Those who taught us to 
look at the Brazilian color in the Brazilian way. 

I believe that before them we worked within imported 
color patterns, trying to reproduce chromatic models   
that did not suit us, but were what we had (or maybe   

the colors out of place).
They taught us to look at that color-  
saturated light, and to register the 
translation of this chromatic universe 
from the facades of houses, clothes,  
signs, truck bodies, backyards   
with sultry light mango trees, in the 
stalls of square festivals, in the 
paintings of bodies in Xingu river, in 
the elegant unmatched clothes of the 
fairs, in the towels and sheets   
hanging. They and the Ektachrome 
that finally allowed us to register the 
greens and blues as we saw them.

Our generation was freed by them and in front of us a 
glance was opened, capable of capturing this 
natural-cultural wealth that only has parallel in Africa.

It was equipped with the learning from these masters 
that I was able to make my little colored photography 
(I've heard a lot that art itself is black-and-white). But my 
photography is not mine, I did not invent it. I am only   
the instrument of what I photograph, of that which wants 
to be photographed and presents itself to me.

That was how the people of Maragojipe taught me to 
look at their masks made of synthetic satin, crepe, tulle 
and paper. That's how those R$ 30 shrouds and those   
R$ 20 masks wanted to show themselves in their 
imaginative, baroque, hyperbolic and seemingly 
inconsequential exuberance, but full of logical-illogical-
creative and combinations of invented elegance. A 
tradition, which Verger and Gautherot fixed in many 
shades of gray, and as friend Diogenes Moura said, is now 
reborn, reinvented, already informed by the shimmering 
screens that travel the parabolicamará world and the 
Globo TVs and the universal visual information of this 
third millennium that everything is nothing and nothing is  
lost in the everything. A millennium that presents   
itself diametrical and ambivalent between the extreme 
cornucopia and the essential zen of Steve Jobs.

Because the Brazil of my retinas is thus generous in 
color, exuberant, overflowing in light and full of unforeseen  
events painted in the sky and the earth. 

And I love to belong to this earth-nature and learn from 
these people doomed to be creative to be happy, and let 
this country then call me when it needs a selfie!

Salvador, December 23, 2016
João Farkas 
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Crônica do Reinado de  
Momo em Maragojipe

“Às vésperas da orgia carnavalesca e toda cidade se 
prepara para brincar. Brinca o rico, brinca o pobre, um 
com cruzeiro e outro com centavo. Uns se mandam nos 
salões dos clubes e outros se mandam nas ruas, vielas e 
praias. Mas a alegria a todos contagia.”
(Jornal “Arquivo”, Maragojipe, 22/02/1968)

O relógio de madeira suspenso na parede da sala de jantar 
soa doze badaladas, rompendo o habitual silêncio noturno  
das cidades do Recôncavo Baiano. No princípio escuto 
apenas uivos, gritos e o arrastar de correntes. Percebo que 
mães e pais, ignorando o avançar das horas, acordam seus 
filhos para espiar através das janelas semiabertas de suas 
casas. Quatro homens abandonam apressadamente as  
cadeiras e a mesa de plástico onde bebiam cerveja e 
jogavam dominó para alcançar a porta do bar. Eu, um mero 
forasteiro a trabalho, passo apressado, espremendo-me  
entre eles e corro em direção ao fantasmagórico ruído, 
com minha câmera fotográfica em prontidão. Aos poucos, 
nas mal iluminadas ruas de paralelepípedo do Bairro do 
Caijá, às margens do Rio Paraguaçu, onde está situado o 
velho porto no qual um sem-número de saveiros de velas 
de içar atracaram e desatracaram ao longo dos tempos, 
transportando fumo, farinha e madeira, diviso, enfileirada,  
uma legião de quinze ou vinte criaturas das trevas. 
Conforme passa sob algum poste, cada demônio ganha 
melhor visibilidade, como se estivesse sob o foco da luz 
direcional de um palco, para, no passo seguinte, 
embrenhar-se novamente na escuridão da noite.

“E vem o Bloco do Silêncio! ”, um jovem, com a voz 
embargada pelo alto consumo de álcool, advinha.

Há pouco mais de um século e meio – ou desde que as 
elites e os agentes do governo 
conseguiram extirpar o  
intragável entrudo  das ruas,  
em diversas regiões do Brasil, 
para conceder ao populacho 
uma mais amena forma de 
extravasar suas insatisfações –,  
sempre às sextas-feiras que  
antecedem imediatamente o  
Domingo de Carnaval, este 
curioso ritual é reprisado na  
cidade de Maragojipe. 
Funciona como uma espécie  

de anúncio para o início da festa  ansiosamente  aguardada  e  
cuidadosamente planejada pelo povo maragojipano durante  
o ano anterior inteiro.

Três pares de horas após o singular comunicado, nos
primeiros raios solares do dia de sábado, avisto, pelas 
estreitas e enladeiradas ruas, onde se verificam ainda 
alguns remanescentes da arquitetura colonial – rígidas  
testemunhas de pedra e cal que assistiram a submissão da 
cidade ao nefasto ciclo da cana-de-açúcar –, os primeiros 
caretas tradicionais. Neste primeiro turno eles costumam 
surgir em pequenos grupos, formados por crianças, que 
vão se espalhando em cores e provocando as pessoas que 
encontram pelo caminho.

“Careta! Você me conhece?!” – escuto um pequeno 
mascarado, de voz aguda e estridente, lançar o desafio a 
todos que passam.

“Seu João, eu vi o que o senhor tava fazendo ontem ali 
atrás da Igreja de São Bartolomeu, viu?! Nem o nosso 
santo padroeiro o senhor respeita mais não, é?!” – grita 
outro, um pouco maior, com voz bastante similar ao 
primeiro, para um senhor encostado num Fusca preto 
conversível, que quase tomba ao chão de tanto rir. 

“Acho que aquele caretinha era Marquinho de Tonha, 
nera não?” – muitas horas depois, em meio a uma 
Maragojipe já repleta de fadas, guerreiros espartanos, 
palhaços, bailarinas, minotauros e fantasmas, especula 
Seu João com o amigo Xexéu, sobre a troça que sofrera 
pela manhã.

“Que nada, isso é mais coisa dos filhos de Júnior de 
Major, que gostam de usar essas caretas de chifre.” – 
retruca Xexéu, levando, em seguida, um pequeno pedaço 
de torresmo frio à própria boca.

Não há como eles saberem sequer se era menino ou 
menina. Com seus corpos completamente recobertos por 
tecidos e seus rostos ocultados por máscaras de pano, nas 
quais posicionam-se dois enormes chifres no topo da 

cabeça, distorcendo suas 
vozes, disfarçando o 
maneirismo dos seus gestos e 
até o seu modo de andar, os 
caretas, refugiados no 
anonimato, atuam livremente  
na cidade com toda sua 
ousadia.

O extenso e complexo  
conjunto de rituais do carnaval 
começa a ser aprendido desde  
muito cedo em Maragojipe. A 
maneira alegre e, a um só 
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tempo, crítica de provocar as pessoas à sua volta – ou o 
saber pilheriar, como se diz por aqui –, a ação performática 
necessária para encarnar a fantasia – no ato da 
experimentação de novas identidades – e 
os recursos a serem utilizados para 
garantir o próprio anonimato são  
importantes tradições que vêm sendo  
transmitidas por mais de oito gerações 
consecutivas.

O resultado desta equação se traduz  
num espetáculo de rara beleza, 
impressionante pela riqueza plástica, 
atestando a excelência criativa de um 
povo humilde, trabalhador e generoso, 
que escolheu pilheriar das suas  
intempéries econômicas, sociais e  
políticas, a viver se lamentando em 
tristeza e constrição.

Adentro pela Casa de Cultura do 
município para conferir uma exposição 
com fotografias dos antigos carnavais.

Na primeira parte, sob o tampo de 
vidro de uma enorme mesa, estão expostos recortes de 
jornais, alguns datados do final do século XIX. 
Detendo-me sobre um específico, deixo de escutar o  
altíssimo som da festa lá fora:

“Na véspera do Carnaval! A cidade, em movimento, 
aguarda tomada de ansiedade as badaladas das 12 horas da  
noite, quando o Zé Pereira infernal dará início aos jocosos 
divertimentos em homenagem ao deus Momo! Urrah! Viva 
a folia, viva Baccho!” 

A exposição segue com alguns painéis cheios de 
fotografias, fixados nas paredes. Inicialmente vejo 
imagens de cordões, ranchos e batucadas, com seus 
instrumentos de percussão evocando a ancestralidade  
africana do povo.

Em seguida, desvio o olhar para fotografias das 
centenárias filarmônicas maragojipanas, a Dois de Julho e  
a Terpsícore, animando os bailes dos clubes privados, da 
década de 1930 até quase o final da década de 1950. 
Começo a escutar, dentro de mim mesmo, antigas  
marchinhas de carnaval e a gritaria no salão.

O painel seguinte oferece fotos de pessoas vestidas com 
fantasias absurdamente bem elaboradas, desde o início do  
século XX. Os Chineses, Filhos do Sol, Os Assustados... 
Alguns grupos com mais de quarenta integrantes.

Dirijo-me, enfim, ao último painel. Dentre as fotos de 
poucos trios elétricos – responsáveis por devolver o povo 
maragojipano às ruas no final da década de 1950 –, 

descubro Seu Dica, comandando o Trio Maragós, lá de 
cima, com sua guitarra de cinco cordas em punho – a qual 
ele reclama autoria –, incendiando centenas de foliões no 

chão à sua volta.
O som das ausentes marchinhas vai se 
distanciando, sendo gradualmente  
substituído por um chorinho do Mestre 
Dica e, talvez para comprovar a 
semelhança do Carnaval de Maragojipe 
a um sonho, onde o improvável 
torna-se contumaz, ao sair da Casa de  
Cultura descubro que o chorinho de  
Dica não ecoava apenas dentro de mim. 
Todos também o escutavam, em alto e 
bom tom.
“Mas não disse que este ano a 
prefeitura não tinha dinheiro pro trio?” 
– pergunto, sinceramente curioso, para 
um assistente da Secretaria de Cultura 
do município.
“É... Mas o prefeito é fã de Dica.”
– responde, sorrindo e dando de

ombros, o jovem assistente com a máscara de Zorro.
Quando pergunto onde está o prefeito, ele me puxa 

pelo ombro e aponta na direção da sua diagonal direita. A 
vinte ou trinta passos, na beira da praça, avisto o prefeito 
– com o qual poucos meses antes eu havia participado de
uma reunião formal, no seu gabinete –, um homem negro,
com cerca de um metro e noventa de altura, travestido de
mulher grávida, usando um vestido azul já bem
desgastado, com uma lata de cerveja numa das mãos,
sorrindo e andando com seus passos largos em direção ao
Trio Maragós. No dia seguinte, em pleno Domingo de
Carnaval, ele teria contrações, se atiraria ao chão e daria à
luz um anão que saltaria por entre as suas pernas
fantasiado de bebê.

Andando pelas ruas facilmente percebo uma série de 
recriações conferidas a alguns objetos tradicionais da 
festa. As máscaras de látex ganham mais e mais espaço a 
cada ano que passa. Vê-se cada vez menos mandus... Em se 
tratando de manifestações culturais de natureza imaterial, 
sei que algumas transformações – e mesmo algumas  
rupturas – são necessárias para garantir a continuidade da  
sua reprodução.

Contudo, a despeito das eventuais adaptações e da ação 
inexorável do implacável Chronos, sobrevive, pujante, a 
essência da festa. Na forma de brincar dos foliões, na 
pontualidade dos demônios do Bloco do Silêncio, nos 
pequenos caretas que esquentam as turbinas do carnaval 
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ainda na manhã de sábado, no prefeito travestido de 
mulher gestante, no trio elétrico de Seu Dica... No 
mascarado à minha frente, que me traz de volta ao 
presente com sua voz de taquara rachada:

“Homem da televisão! Quer tirar uma foto, quer?!”
Não sou da televisão, mas evidentemente desejo fazer 

fotos dele. Clique seguido de clique, registro sua 
performance intrigado com a capacidade de manipular a 
fantasia para traduzir tantas emoções. Na máscara de pano 
preto, semelhante à dos caretinhas que conheci no início 
da manhã, estão dois chifres amarelo-mostarda no topo. 
No lugar da boca e dos olhos, apenas buracos redondos 
contornados pelo mesmo tecido amarelo-mostarda dos 
chifres, em contraste com o tecido preto, que cobre o 
restante do rosto. No lugar do nariz, um cone fino e 
comprido, forrado por um tecido dourado.

Repentinamente, encontro algumas semelhanças entre  
aquele careta maragojipano e os Caretas e Zambiapungas 
da Região do Baixo Sul da Bahia. Calculo mentalmente as 
possibilidades de ter havido em Maragojipe também o 
culto a Zambi ou Nzambi-a-Mpungu, o Deus Supremo dos 
povos banto. A minha falta de aprofundamento nos 
estudos sobre o histórico do município, entretanto, 
simplifica tal dúvida à certeza de que a máscara do 
carnaval maragojipano representa a herança do continente 
africano, onde foram encontrados os primeiros vestígios 
do ser humano no nosso planeta. Uma arte por tantos 
anos desprezada pelos teóricos europeus de visão 
limitada, tais como Ernest Gombrich, que escolheu a 
rotular como manifestação cultural infantil, fetichista, 
exótica e primitiva, de tal modo que nem merecia ser 
concebida como arte. A mesma arte que serviu de 
inspiração para monstros consagrados da arte pictórica, 
como Pablo Picasso e Paul Cézanne.

Devolvo a atenção ao careta à minha frente. Pela sua 
altura, imagino que se trate de um adulto, mas não posso 
afirmar de modo seguro. Não me arriscaria nem a dizer se 
ele pertence ao sexo masculino ou ao feminino, se sua 
pele é mais clara ou mais escura. Aceito finalmente que a 
sua identidade permanecerá em mistério até o fim dos  
meus dias. Disfarçadamente sorrio ao constatar que a 
máscara escondendo o seu rosto me revela muitos brasis a 
serem ainda redescobertos.

Mateus Torres
Mestre em Cultura e Sociedade (UFBA) e graduado em 
Museologia (UFBA), é membro titular do Conselho Estadual 
de Cultura da Bahia.
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Chronicle of the Reign of  
Momo in Maragojipe

"On the eve of the Carnival orgy and the whole city
prepares to play. The rich play, the poor play, one with 
one cruzeiro and the other with a penny. Some go to 
the balls of the clubs and others go out to the streets, 
alleys and beaches. But the joy spreads to all."
(“Arquivo” newspaper, Maragojipe, February 22, 1968)

The wooden clock suspended on the wall of the dining 
room rings twelve times, breaking the usual night silence 
of the towns of the Recôncavo Baiano. At first I hear only 
howls, cries and the dragging of chains. I realize that 
mothers and fathers, ignoring the late the hours, wake 
their children to peek through the half-open windows of 
their houses. Four men hurriedly abandon the chairs and  
the plastic table where they drank beer and played 
dominoes to go to the bar's door. I, a mere outsider 
working, hurry over, squeezing myself between them, and 
run towards the ghostly noise, with my photographic 
camera ready. Slowly, in the dimly lit cobbled streets of 
the Caijá district, on the banks of Paraguaçu River, where 
lies the old port in which a number of sailboats have 
moored and unmoored over time, carrying smoke, flour  
and wood, I spot, lined up, a legion of fifteen or twenty 
creatures of the darkness. As they pass under a lamppost, 
each demon gains better visibility, as if they were under 
the focus of the directional light of a stage, and, next, they 
go back into the darkness of the night.

"And here comes the Block of Silence! ", guesses a 
young man, his voice choked from drinking 
too much alcohol.

For just over a century and a half - or since 
the elites and government agents 
succeeded in extirpating the unpalatable  
"entrudo"  from the streets in various parts 
of Brazil to give the populace a milder way 
of pouring out their dissatisfaction - always 
on the Fridays immediately before  the 
Carnival Sunday, this curious ritual is  
repeated in the city of Maragojipe. It is as a 
kind of announcement for the beginning of 
the festival eagerly awaited and carefully 
planned by the local people along the 
entire previous year.

Three pairs of hours after the singular 
communication, in the sunrise of Saturday, 

I see, on the narrow and steep streets, where there are   
still some remnants of colonial architecture - rigid  
witnesses of stone and lime that watched the submission 
of the city to the nefarious cycle of sugarcane - the first 
traditional masks. In this first round they usually appear in 
small groups, formed by children, who scatter in   
colors and tease the people they find along the way.

"Mask! Do you know me?!” – I hear a small masked face, 
with a loud and shrill voice, posing the challenge   
to all passersby.

"Seu João, I saw what you were doing yesterday behind 
the Church of St. Bartholomew, ok?! You don't respect 
not even our patron saint anymore, do you?! " – yells 
another, a little older, in a voice quite similar to the first 
one, to a gentleman leaning against a black convertible 
Beetle, who almost fell to the floor with laughter. 

When the sun finally sets and the mayor - already among 
the rumblings of the fanfare and the riffraff eager for the 
racket and the freedom from the obvious daily life - makes 
the traditional delivery of the key of the city to King 
Momo, the carnival is officially declared in Maragojipe 
and the great festival explodes, which will only find its end 
in the twilight of Ash Wednesday.

"I think that little mask was Marquinho de Tonha, wasn't 
it?" - many hours later, in a Maragojipe already filled with 
fairies, Spartan warriors, clowns, ballet dancers,  
minotaurs and ghosts, Seu João speculates with his friend 
Xexéu about the mockery he had suffered   
in the morning.

"No way, that's more of Júnior de Major children, who 
like to wear those horny masks." – replies Xexéu, then 
taking a small piece of cold crackling to his mouth.

There is no way they could even know 
if it was a boy or a girl. With their 
bodies completely covered by fabrics 
and their faces hidden by cloth masks,  
in which two enormous horns are 
placed on top of the head, distorting 
their voices, disguising the  
mannerisms of their gestures and even 
their way of walking, the masks, 
hidden in anonymity, act freely in the 
city with all their daring.
The extensive and complex set of 
carnival rituals begins to be learned 
very early in Maragojipe. The joyful 
and at the same time critical way of 
teasing the people around them – or 
knowing how to wisecrack, as they say -,  
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the performative action necessary to incarnate the 
costume - in the act of experimenting with new identities 
- nd the resources to be used to ensure their anonymity
are important traditions that have been passed on for
more than eight consecutive generations.

The result of this equation translates into a spectacle  
of rare beauty, impressive for the aesthetic richness, 
attesting to the creative excellence of a humble, 
hardworking and generous people who chose to make fun 
of their economic, social and political storms, instead   
of moaning in sadness and constriction.

I go inside the House of Culture of the municipality to 
see an exhibition with photographs of the old carnivals.

In the first part, under the glass top of a huge table, I 
find clippings of newspapers, some dating from the late 
nineteenth century. Stopping over a specific one, I stop 
listening to the loud sound of the party outside:

"On the eve of Carnival! The city, on the move, 
anxiously waits for the clock to strike 12 o'clock at night, 
when infernal Zé Pereira will begin the fun-filled 
amusements in honor of god Momo! Hurray! Cheers for 
the fun, cheers for Baccho!” 

The exhibition continues with some panels full of 
photographs, fixed on the walls. At first I see images of 

cordões, ranchos and batucadas, with their percussion 
instruments evoking the African ancestry of the people.

Next I look away to the photographs of the centenary 
Maragojipe philharmonic orchestras, Dois de Julho and 
Terpsícore, cheering private club dances from the 1930s 
to the late 1950s. I begin to hear, within myself, old 
carnival songs and the loud noises in the hall.

The next panel features pictures of people dressed in 
absurdly well-crafted costumes since the early 20th 
century. The Chinese, Sons of the Sun, The Scared... 
Some groups with over forty members.

Finally, I move to the last panel. Among the photos of a 
few "electric trios" - responsible for taking the Maragojipe 
people back to the streets again in the late 1950s - I 
discover Seu Dica, commanding the Trio Maragós, 
upstairs, with his five-stringed guitar - whose authorship 
he claims - in hand , setting fire to hundreds of people 
dancing on the ground around him.

The sound of the absent old carnival songs moves away, 
being gradually replaced by a chorinho played by   
Mestre Dica and, perhaps to prove the similarity of the 
Carnival of Maragojipe to a dream, where the improbable 
becomes usual, upon leaving the House of Culture I 
discover that Dica's chorinho did not echo just inside me. 
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Everyone heard it too, loud and clear.
"But didn't you tell me that the city did not have   

money for the trio this year?" - I ask, sincerely curious, to 
an assistant of the Department of Culture of the 
municipality.

"Yeah... But the mayor is a fan of Dica.” - answers, smiling  
and shrugging, the young assistant wearing a Zorro mask.

When I ask where the mayor is, he 
pulls me by the shoulder and points 
in the direction of his right diagonal. 
Twenty or thirty steps away, by the 
square, I see the mayor - with whom 
a few months before I had attended 
a formal meeting in his office - a 
black man, about six feet tall, dressed  
as a pregnant woman in a worn blue 
dress with a beer can in one hand, 
smiling and walking with his stride  
toward the Trio Maragós. The next 
day, during Carnival Sunday, he 
would have contractions, throw  
himself to the ground and give birth 
to a dwarf who would jump from 
between his legs, dressed as a baby.

Walking through the streets I 
easily notice a series of recreations 
of some traditional objects of the 
festival. Latex masks become more 
and more common every year. We  
see less and less mandus... When we 
speak of cultural manifestations of 
immaterial nature, I know that some 
transformations - and even some ruptures - are necessary  
to guarantee the continuity of their reproduction.

However, despite the eventual adaptations and the  
inexorable action of ruthless Chronos, the essence of the 
festival survives, booming. In the way people have fun, in 
the punctuality of the demons of the Block of Silence, in 
the little masks that heat up the carnival still in the 
morning of Saturday, in the mayor dressed as a pregnant 
woman, in the electric trio of Seu Dica... In the masked 
man in front of me, who brings me back to the present 
with his squeaky voice:

“Television man! Want to take a picture, will you?!
I'm not on television, but of course I want to take 

pictures of him. Click after click, I record the performance 
of the mask intrigued with his ability to manipulate the 
costume to translate so many emotions. In the black cloth 
mask, similar to that of the little masks I met earlier in the 

morning, there are two dark yellow horns on the top. In 
place of the mouth and eyes, only round holes outlined by 
the same dark yellow fabric of the horns, in contrast to the 
black cloth, which covers the rest of the face. In place of 
the nose, a thin, long cone, lined with a golden fabric.

Suddenly, I find some similarities between that 
Maragojipe mask and the Masks and Zambiapungas of the 

Southern Bahia Lowlands. I  
calculate in my mind the 
possibilities of Maragojipe also 
having had the cult of Zambi or 
Nzambi-a-Mpungu, the  
Supreme God of the Bantu 
peoples. However, my lack  of 
depth in the studies on the  
history of the municipality  
simplifies this doubt to the 
certainty that the mask of the 
Maragojipe carnival represents 
the heritage of the African 
continent, where the first  
vestiges of the human being on 
our planet were found. An art  
for so many years despised by 
limited-minded European  
theorists, such as Ernest 
Gombrich, who chose to label 
it as a childlike, fetishistic,  
exotic and primitive cultural 
expression, in such a way that it 
did not even deserve to be 
conceived as art. The same art 

that served as inspiration for consecrated names of  
pictorial art, such as Pablo Picasso and Paul Cézanne.

I turn my attention back to the mask in front of me. 
Considering the height, I figure it is an adult, but I can't 
say for sure. I would not even venture to say whether   
it is a male or a female, whether the skin is light or dark.   
I finally accept that its identity will remain a mystery until 
the end of my days. I disguisedly smile as I realize that   
the mask hiding the face reveals to me many Brazils still to 
be rediscovered.

Mateus Torres
Master in Culture and Society (UFBA), graduated in 
Museology (UFBA) and full member of the Conselho Estadual 
de Cultura da Bahia.
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Prêmios recebidos pelo 
Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 

Prêmio Cultura e Saúde
Ministério da Cultura, pelo  
Programa Nacional de Cultura, 
Educação e Cidadania – Cultura Viva
em 2008 e 2010. O Instituto Olga Kos
de Inclusão Cultural foi o único a
ganhar “Nota 100” na região Sudeste.

Prêmio Areté
Apoio a eventos culturais em rede, 
Ministério da Cultura - Secretaria de  
Cidadania Cultural, em 2010.

Ordem do Mérito Cultural
Reconhecimento do Governo Fede-
ral a personalidades, grupos artísti-
cos, iniciativas e instituições que se 
destacaram por suas contribuições à 
Cultura brasileira em 2009.

Ponto de Cultura Instituto Olga 
Kos de Inclusão Cultural
O Ministério da Cultura contemplou  
o rojeto “Pintou a Síndrome do
Respeito” do Instituto Olga Kos de
Inclusão Cultural como Ponto de 
Cultura.

Ponto de Cultura Instituto Olga 
Kos de Inclusão Cultural
O Ministério da Cultura contemplou  
o nstituto Olga Kos de Inclusão
Cultural como Pontão de Cultura 
através do programa Cultura Viva.

Prêmio Tuxáua Cultura Viva 2010
Mobilização e articulação com 
atuação em rede junto a Pontos de 
Cultura de todo Brasil.

Prêmio Brasil Esporte e Lazer de
Inclusão Social
1º lugar em nossa região no   
2º Prêmio Brasil de Esporte e Lazer  
de Inclusão Social do Ministério   
do Esporte.

Pela Arte se Inclui
A Secretaria de Estado da Cultura, 
por meio de sua Assessoria de Cultura  
para Gêneros e Etnias, lançou em 
2001 a campanha “Pela Arte se Inclui”.  
O Instituto Olga Kos está entre os 
escolhidos, fazendo parte do livro que  
reúne exemplos de que a arte também  
pode ser um meio para a inclusão 
social deste segmento da população.

Prêmio LIF 2013
O Prêmio LIF foi concebido em 2002  
pela Câmara de Comércio França-
Brasil com o objetivo de estimular, 
por meio do destaque e visibilidade  
dados aos projetos inscritos, 
sobretudo aos vencedores, a criação  
e/ou multiplicação de iniciativas que 
promovessem uma transformação em  
prol de melhores condições para as 
pessoas e a sociedade. O Instituto 
Olga Kos conquistou o 3º lugar da 
categoria “Apoio às Comunidades 
Locais” do XII Prêmio LIF.

Salva de Prata
No ano de 2014, a Câmara Municipal  
de São Paulo outorgou Salva de Prata  
ao Instituto Olga Kos. A homenagem 
deve-se à realização de relevantes 
serviços prestados à sociedade 
paulistana, ao desenvolver projetos  
artísticos e esportivos, os quais visam 
facilitar o processo de inclusão social 
e cultural, além de contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida de 
pessoas com deficiência intelectual,  
principalmente Síndrome de Down.



Voto de Júbilo
Em 2015, a Câmara Municipal de 
São Paulo homenageou o Instituto 
Olga Kos com o Voto de Júbilo e 
Congratulações pelos relevantes  
serviços prestados às pessoas 
com deficiência intelectual,  
particularmente Síndrome de Down.
         

Medalha Anchieta
A Medalha Anchieta é a maior honraria  
da cidade de São Paulo. O prêmio, 
sempre acompanhado do Diploma  
de Gratidão da Cidade de São Paulo,  
é concedido a personalidades e a 
instituições que, por meio de suas    
trajetórias, conquistaram a admiração  
e o respeito do povo paulistano.

Prêmio ABCA 2015
Reconhecendo a contribuição, para
a cultura nacional, de críticos, 
artistas, pesquisadores, instituições e  
personalidades atuantes na área das
artes visuais, a Associação Brasileira 
dos Críticos de Arte instituiu, em
1978, com o patrocínio da FUNARTE, 
um Prêmio Anual, em formato de 
um troféu. Desde então, vem sendo 
distribuído a personalidades do meio 
artístico. Todas as categorias de 
premiação possuem o nome de um 
crítico de reconhecida contribuição  
para a cultura e as artes plásticas 
brasileiras.

Prêmio Brasil + Inclusão
O Prêmio é uma homenagem 
concedida anualmente pela Câmara  
dos Deputados, a empresas, entes
federados (União, Estados e Municípios)
entidades (ONGs, OSCIPS) ou 
personalidades que tenham realizado 
ações em prol da inclusão de pessoas
com deficiência ou sejam, elas próprias,
exemplos de vida e superação.

Prêmio Selo de Qualidade
O “Prêmio Selo de Qualidade” 
oferecido pela Secretaria de  
Esporte, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo (SELJ) destaca 
os projetos pelo nível de excelência 
demonstrado na apresentação,  
execução e prestação de contas, 
atingindo alto grau de confiabilidade  
em conformidade com os critérios 
técnicos definidos no programa de 
incentivo ao esporte.

II Encontro Cultural  
Laços de Amizade Espaço K
O Projeto Laços de Amizade Espaço  
K em parceria com o Ministério da  
Cultura e o Banco Safra homenageou 
o nstituto Olga Kos como uma das
10 entidades ajudadas pelo projeto.

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA Doar
O IOK foi selecionado como uma 
das 100 melhores ONGs do Brasil 
em 2017 de acordo com os padrões 
de gestão e transparência. É uma 
ONG pra se DOAR, e alcançou a 
admiração e o apoio das pessoas.

Prêmio Destaque do Ano 2017
O objetivo do Prêmio é estimular 
a implementação de práticas 
inclusivas e aprimorar a gestão de 
políticas públicas, em especial 
na atuação com os municípios 
paulistas com ações inclusivas 
voltadas ao segmento das pessoas 
com deficiência. O IOK, além 
de ser um dos finalistas de ações 
inclusivas 2017, ganhou na categoria 
Destaque do Ano pela pluralidade 
cultural e esportiva para pessoas com 
deficiência.
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AUDIODESCRIÇÃO DAS IMAGENS DO LIVRO 
CARETA DE MARAGOJIPE 

JOÃO FARKAS 

Este é um arquivo PDF acessível, com audiodescrição, para que as pessoas com 
deficiência visual possam ter acesso ao conteúdo e às informações contidas em cada 
imagem. É possível fazer a leitura do texto e das imagens. Para isso, todas as 
imagens foram audiodescritas e as descrições embutidas em código, permitindo sua 
identificação pelos softwares leitores de tela usados por este público. 

Considerando que a publicação está em duas línguas (Português e Inglês), 
usaremos na versão acessível a indicação ### TEXTO EM PORTUGUÊS, ### 
TEXTO EM INGLÊS para que os leitores de tela localizem com mais precisão os 
textos de cada idioma. 
Inserimos a audiodescrição no final do livro para que leitores interessados em 
descrição de imagens possam conferir o trabalho, identificado pelas páginas. 

Audiodescrição: VER COM PALAVRAS. 
Descrição de imagens: Rosângela Fávaro. 
Revisão: Lívia Motta.  
Consultoria: Cristiana Cerchiari. 
Formatação PDF acessível: Wagner Caruso. 
Consultoria em acessibilidade: Laercio Sant´Anna. 

CAPA 
DESCRIÇÃO: A capa, com fundo azul, é ilustrada pela fotografia colorida, em 
primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma 
máscara verde que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com orelhas pontudas, 
olhos, nariz e boca vermelhos. Os olhos têm buracos no meio, assim como a boca. O 
nariz é pontudo e fino. Veste capa de cetim amarela com grande gola e beirada 
contornada por cordão azul piscina sobre camisa de cetim dourada. O título do livro: 
Caretas de Maragojipe está escrito com letras minúsculas coloridas, assim como o 
nome do autor: João Farkas, em uma linha sobre a máscara verde do Careta. 

CONTRACAPA 
DESCRIÇÃO: A contracapa, com fundo azul, é ilustrada pela fotografia colorida de 
um Careta de Maragojipe. Ele usa máscara cor de laranja com orelhas pontudas 
amarelas, olhos com buraco no meio na cor pink, nariz pontudo em tecido xadrez e 
boca grande desenhada na cor laranja. Veste túnica de cetim pink. A face direita do 
Careta está impressa sobre a lombada e uma faixa estreita do lado esquerdo da capa. 
O título do livro: Caretas de Maragojipe está escrito com letras minúsculas branca, 
assim como o nome do autor: João Farkas, escrito com letras minúsculas pretas, em 
uma linha vertical na lombada, logo abaixo, as logomarcas do Instituto Olga Kos e da 
Martins Fontes. Na parte inferior, as logomarcas dos realizadores: Lei de Incentivo à 
Cultura, DArte e Comunicação e Instituto Olga Kos Inclusão Cultural; dos 
patrocinadores: Banco Toyota e Bradesco Seguros; e dos apoiadores: Ministério da 
Cultura e Governo Federal.  
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PÁGINAS 2 e 3 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em close, em página dupla, de uma 
máscara azul clara, da boca para cima, com orelhas e nariz pontudo amarelos, 
com contorno dos olhos unidos como uma máscara de pierrô, em laranja. Ela 
está na frente de uma parede azul celeste. 
 
PÁGINAS 6 e 7 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em close, de uma máscara preta, do nariz para 
cima, com orelhas grandes e pontudas em tecido estampado com coraçõezinhos 
vermelhos e amarelos e pequenas margaridas brancas com miolo amarelo, olhos de 
tecido vermelho, contornados por lantejoulas transparentes e nariz amarelo. A testa 
está salpicada por pontinhos brancos.  
 
PÁGINA 10 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano (do peito para cima), de uma 
pessoa fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa máscara verde que cobre todo o 
rosto, cabeça e pescoço, com orelhas pontudas, olhos, nariz e boca vermelhos. Os 
olhos têm buracos no meio, assim como a boca. O nariz é pontudo e fino. Veste capa 
de cetim amarela com grande gola e beirada contornada por cordão azul piscina 
sobre camisa de cetim dourada com fechamento na frente por cordão vermelho 
trespassado. Ao fundo, uma parede azul celeste. 
 
PÁGINA 11 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano (do peito para cima), de uma 
pessoa fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa máscara preta, que cobre todo o 
rosto, cabeça e pescoço, com orelhas pontudas vermelhas, contorno dos olhos em 
branco, contorno da boca em azul e nariz pontudo amarelo. Veste uma capa em tule 
azul sobre túnica verde com bolas de diversos tamanhos nas cores amarela, branca, 
azul e vermelha. Ao fundo, uma parede azul celeste. 
 
PÁGINA 12 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio (da cintura para cima), de uma 
pessoa fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa máscara azul royal que cobre 
todo o rosto e cabeça, com orelhas pretas pontudas com aplicação de pedrinhas 
brilhantes, contorno dos olhos, que lembram duas pequenas asas, em branco, nariz 
em forma de cone em tecido de bolinha como das orelhas. O contorno da boca é 
metade em preto e metade em branco. Traços finos e sinuosos em prata decoram a 
máscara. Veste macacão azul royal do lado esquerdo e preto do lado direito. As 
mangas são longas com grande babado em tule amarelo na gola e nos punhos. Usa 
também luvas de tricô, sendo uma preta e outra rosa. No pescoço, um colar de 
contas azuis e brancas que a pessoa segura com as duas mãos. Ao fundo, uma 
parede azul celeste. 
 
PÁGINA 13 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe. 
Ele usa máscara azul que cobre todo o rosto, a cabeça e pescoço com orelhas 
pontudas como chifres na cor verde limão. O contorno dos olhos, da boca e o nariz 
pontudo são também em verde limão. Na região da testa, pedrinhas imitam pequenas 
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flores estilizadas. Veste uma blusa de mangas longas e largas com um grande babado 
no pescoço em tecido transparente laranja com acabamento prata e um pompom de 
tule rosa com beirada dourada pendurado no meio do peito. Ao fundo, uma parede 
azul celeste. 
 
PÁGINA 14 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, com fundo azul, de um Careta 
de Maragojipe com máscara azul, que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, orelhas 
pontudas e vermelhas no alto da cabeça, grande nariz também vermelho e contorno 
dos olhos e boca em branco. No lugar das sobrancelhas, desenho em branco 
semelhante a uma pomba com asas abertas. O Careta veste um macacão 
transparente amarelo sobre regata branca. 
 
PÁGINA 15 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe, 
usando uma máscara amarela que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com orelhas 
pontudas pretas como chifres, nariz e contorno da boca também pretos. Usa óculos 
de sol pretos com hastes largas sobre a máscara. Veste macacão amplo, com a 
metade esquerda em azul e a direita em vermelho com um amplo babado amarelo no 
pescoço debruado com fita laminada verde. Ao fundo, uma parede azul celeste. 
 
PÁGINA 16 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe, 
usando máscara verde que cobre todo o rosto, cabeça e parte do pescoço, com 
orelhas pontudas vermelhas como chifres, contorno dos olhos como uma máscara de 
Pierrô e nariz pretos. A boca é contornada em cinza. Os olhos têm buracos no meio, 
assim como a boca, que deixam à mostra os olhos e parte dos lábios de quem está 
usando a fantasia. O nariz é pontudo e fino.  A máscara está amarrada com um nó na 
frente do pescoço. O careta veste uma túnica com um grande babado de cetim na 
gola, nas cores verde, branca e vermelha. Ao fundo, uma parede azul celeste. 
 
PÁGINA 17 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, com fundo azul, de uma pessoa 
fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara verde limão que cobre todo 
o rosto, cabeça e pescoço, com orelhas pontudas pretas, contorno dos olhos, boca e 
nariz também em preto. Os olhos têm buracos no meio, assim como a boca, que 
deixam à mostra os olhos e parte dos lábios. O nariz é pontudo e fino. Veste um 
macacão em tecido mole em duas cores: verde bandeira do lado esquerdo e azul do 
direito. Em torno do pescoço, dois babados sobrepostos nas mesmas cores da roupa. 
 
PÁGINA 18 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço, com orelhas pontudas como chifres, contorno dos olhos, boca e nariz em 
rosa choque. Os olhos têm um contorno unido no meio que forma um tipo de 
máscara de pierrô. O nariz é pontudo e fino. Na testa, faces e sobre a boca, finos 
traços arabescos sinuosos prata. Veste um macacão de cetim preto com largo babado 
rosa choque no pescoço.   
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PÁGINA 19 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe, 
com máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. As orelhas e o nariz 
são cônicos e pontudos em cinza com bolinhas pretas e traços sinuosos. O contorno 
dos olhos e da boca é em rosa choque. Os olhos são cobertos por um tipo de máscara 
de pierrô e têm buracos amendoados. Veste um macacão de cetim de duas cores, 
rosa choque do lado esquerdo e preto do lado direito. Na gola há um grande babado 
nas mesmas cores contornados com fitas pretas e pink. 
 
PÁGINA 20 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe. 
Usa máscara amarela com pequenas estampas cor de laranja, que cobre todo o rosto, 
cabeça e pescoço. No alto da cabeça, as orelhas pontudas em tecido azul marinho, 
sendo que uma delas está dobrada para frente. O nariz é redondo no mesmo tecido 
azul do contorno dos olhos, que são cobertos por um tipo de máscara de pierrô e têm 
buraco vazado. A boca tem desenho de lábios vermelhos contornado em azul.  Veste 
macacão de cetim nas cores amarelo do lado direito e azul do esquerdo com uma 
grande gola franzida como um babado. 
 
PÁGINA 21 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe. 
Ele usa uma máscara amarela que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com orelhas 
pontudas, olhos, nariz e boca azuis. Os olhos têm buracos no meio, assim como a 
boca, por onde ele mostra a língua. O nariz é pontudo e fino. Veste macacão de cetim 
azul bem franzido em volta do pescoço. Ao fundo, uma parede azul celeste. 
 
PÁGINA 22 e 23 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida em página dupla, em close, do rosto de um Careta 
de Maragojipe com máscara laranja que cobre todo o rosto, com nariz pontudo e boca 
com os lábios na cor verde limão com um pequeno orifício redondo no meio. Através 
de buracos, contornados de tecido branco, é possível visualizar os olhos do Careta 
sob a máscara. Ele está virado para esquerda e usa um tipo de capacete azul, preso 
ao queixo por uma alça fina cinza. Ao fundo, uma parede azul celeste. 
 
PÁGINA 25 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio (da cintura para cima), e de perfil, 
de um Careta de Maragojipe, usando uma máscara laranja que cobre todo o rosto, 
com nariz pontudo e boca com lábios na cor verde limão com um pequeno orifício 
redondo no meio. Através de buracos, contornados com tecido branco branco, é 
possível visualizar os olhos da pessoa sob a máscara. O Careta usa um tipo de 
capacete azul, preso ao queixo por uma tira fina cinza. Um adesivo branco onde está 
escrito: Consórcio Estaleiro Paraguaçu com letras azuis está colado na copa do 
capacete. Ele veste um macacão laranja, de mangas longas, com algumas manchas 
de graxa, um bolso com desenho branco e óculos de sol preto pendurado na 
abertura. 
 
PÁGINA 27 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, com fundo azul, de uma pessoa 



5 
 

fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara verde água que cobre todo 
o rosto, cabeça e pescoço, com orelhas pontudas como chifres, olhos, nariz e boca 
contornados em pink. Os olhos têm buracos no meio, assim como a boca, que tem 
contorno em formato de lábios. O nariz é pontudo e fino. Veste camisa de tecido 
laranja com duas tiras azuis verticais dos ombros para baixo, bolso à direita, com 
etiqueta branca onde está escrito: Consórcio com letras azuis. 
 
PÁGINA 29 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe. 
com máscara nas cores preto e salmão, que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. 
Tem orelhas pontudas, salmão do lado direito e preta do lado esquerdo. Um olho é 
contornado de tecido preto e o outro de tecido amarelo; o nariz pontudo é rosa e o 
contorno da boca nas cores laranja e preto. Os olhos têm buracos no meio, assim 
como a boca, que tem contorno em formato de lábios. Veste camisa em tecido laranja 
com duas tiras cinza verticais, dois retângulos brancos sobre os bolsos com lapelas e 
uma faixa cinza horizontal na manga.  
 
PÁGINA 31 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano e de perfil, de um Careta de 
Maragojipe. Ele usa máscara amarela com listras bem fininhas vermelhas, que cobre 
todo o rosto e cabeça, com orelhas e nariz pontudos em vermelho, olhos e boca 
contornados de tecido roxo. A máscara está amarrada na ponta do queixo com um 
nó. Os olhos têm buracos no meio, assim como a boca, que tem contorno em formato 
de lábios. Ele está virado para direita e veste camisa em tecido laranja sobre camiseta 
polo azul. 
 
PÁGINA 33 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, com fundo azul, em plano médio (da cintura para 
cima), de uma pessoa fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara de 
tecido floral, amarrada em torno do pescoço, cobrindo todo o rosto e a cabeça, com 
pequenos buracos recortados de forma rudimentar sobre os olhos e a boca. Veste 
macacão de cetim, laranja do lado esquerdo e azul do lado direito com um grande 
babado em volta do decote, também em azul e laranja, com lantejoulas espalhadas e 
arremate com fita prata. 
 
PÁGINA 35 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara de cetim branco com bolas pink, com 
pequenos orifícios para os olhos e a boca, que tem contorno em rosa. A máscara 
cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. Veste macacão no mesmo tecido com grande 
babado em volta do pescoço e, por cima, outro babado de tule pink. 
 
PÁGINA 37 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano e na diagonal, de uma pessoa 
usando uma túnica, semelhante a uma burca, de tecido cotelê rosa, tecido grosso 
com pequenas listras na horizontal em relevo. A túnica cobre todo o rosto, a cabeça e 
o corpo, e está presa por uma espécie de tiara com florzinhas douradas no alto da 
cabeça. Um retângulo de tela branca, contornado de renda dourada ocupa a área dos 
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olhos, nariz e boca fazendo a ventilação da fantasia. 
 
PÁGINAS 38 E 39 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida em página dupla, em primeiro plano, de uma 
pessoa fantasiada de careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara preta, com orelhas 
pontudas vermelhas apontando para os lados, contorno dos olhos na cor verde limão 
e contorno da boca em formato triangular de tecido estampado. A máscara cobre 
todo o rosto, cabeça e pescoço. Ela veste uma túnica de cetim cor de salmão.  
 
PÁGINA 40 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio (da cintura para cima), de um 
Careta de Maragojipe, usando uma máscara laranja que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço, com contorno dos olhos em verde, nariz em rosa e contorno da boca em 
lilás. Os olhos têm buracos no formato de pequenos losangos. O nariz é pontudo e 
fino. Na cabeça, usa uma peruca de cabelos curtos e arrepiados vermelhos com 
pontas amarelas. Veste túnica amarela bem franzida com um babado em volta do 
pescoço com acabamento duplo feito com fitas douradas. 
 
PÁGINA 41 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio (da cintura para cima), de um 
Careta de Maragojipe, com máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, 
e contorno da boca em vermelho em formato de lábios grossos. Os olhos têm buracos 
amendoados e são contornados assim como as sobrancelhas com tinta branca. Na 
região do nariz, apenas dois buraquinhos. Usa uma peruca de lã preta espetada e 
desgrenhada, imitando cabelos com fita laranja. Usa túnica com babado triplo nos 
ombros nas cores laranja, verde e rosa, sobre blusa azul. Um grande babado laranja 
está parcialmente levantado, mostrando outro babado rosa. 
 
PÁGINA 42 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe, 
com uma máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com contorno dos 
olhos e da boca e nariz em prata. Os olhos têm contorno em formato de mascara de 
pierrô. O nariz é pontudo e fino. Na cabeça, usa uma peruca de cabelos de ráfia 
prateada na altura das orelhas. Usa um vestido de cetim rosa com mangas franzidas e 
decote rente ao pescoço com pequena abertura que deixa à mostra uma correntinha 
preta com a letra R pendurada.  
 
PÁGINA 43 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe. 
Ele usa uma máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. Os olhos têm 
contorno em tecido preto e prata em formato de máscara de pierrô. O nariz é 
pequeno e preto. A boca tem contorno em formato de lábios pretos e prata. Na 
cabeça, usa uma peruca de cabelos tipo black power, bem cheios e crespos, pretos. 
Veste túnica de cetim branco com mangas franzidas, decote redondo com babadinho 
e aplicações de paetês prata em todo o peito. 
 
PÁGINA 45 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de uma pessoa fantasiada de 
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Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço, com contorno dos olhos e da boca e nariz em preto. O nariz e as orelhas são 
pontudos e finos. Veste macacão preto, largo, de mangas longas com uma grande 
gola em formato de babado franzido levantado.  
 
PÁGINA 47 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de um Careta de Maragojipe, de 
máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com contorno dos olhos e 
da boca em bege. Os olhos têm contorno em formato que remete a asas de pássaro. 
O nariz é pontudo e finos na cor rosa choque. Usa um chapéu de abas curtas azul 
com faixa preta na copa. Veste macacão largo de cetim, nas cores rosa choque do 
lado esquerdo e amarelo do lado direito, de mangas longas. O decote é arrematado 
por dois babados, um de cetim bicolor, amarelo e pink, sobre outro de tule branco. 
Na cabeça, um chapéu de tecido cinza com uma faixa na mesma cor com pinceladas 
de tinta rosa, contornando a copa.  
 
PÁGINA 49 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço. Os olhos têm buracos em forma de losango deitado, com contorno prata. O 
nariz é pequeno e preto. A boca tem contorno em formato de lábios pretos, com um 
buraco vazado, por onde a pessoa o lábio inferior. No alto da cabeça, as orelhas 
pontudas, sendo que a do lado esquerdo está ligeiramente dobrada. Veste macacão 
largo em tecido com estampas de quadrinhos do Mickey com legendas em inglês 
sobre fundo branco. Na gola, há dois babados de tule nas cores vermelho e verde 
limão, um deles contornado com fita dourada. 
 
PÁGINA 51 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço, com orelhas pontudas, olhos, nariz e boca na cor de laranja. Os olhos têm 
buracos em forma de losango, contornados de tecido cor de laranja. O nariz é 
pontudo e fino. Veste macacão de cetim azul celeste, com uma gola grande e franzida 
na mesma cor e uma florzinha laranja e amarela do lado direito. 
 
PÁGINA 52 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, com fundo azul, de uma pessoa 
fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara preta que cobre todo o 
rosto, cabeça e pescoço. Os olhos têm contorno em branco. O nariz, o contorno da 
boca e as orelhas, são azuis. A boca tem contorno em formato de lábios, com uma 
pequena abertura. No alto da cabeça, orelhas pontudas com as pontas caídas para 
frente. Veste macacão largo listrado de verde e laranja.  Um babado verde contorna o 
decote.  
 
PÁGINA 54 E 55 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em close, em página dupla, de um Careta de 
Maragojipe, usando uma máscara preta que cobre o rosto, cabeça e pescoço.  Os 
olhos são contornados de tecido branco. As sobrancelhas são feitas com pedrinhas 
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brilhantes, que também estão no nariz e na boca. O nariz, o contorno da boca e as 
orelhas são azuis. A boca tem contorno em formato de lábios, com uma pequena 
abertura. No alto da cabeça, orelhas de pontas finas caídas para frente. Veste 
macacão laranja com um babado verde como gola.  
 
PÁGINA 57 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, plano médio (da cintura para cima), de uma 
pessoa fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara preta que cobre 
todo o rosto, cabeça e pescoço. Os olhos têm contorno em branco como uma 
máscara de pierrô. O nariz preto é bem fino e longo. O contorno da boca é branco. 
Veste casaco de moletom verde com estampas pretas, com capuz sobre camiseta 
preta com inscrições em amarelo. O capuz está sobre um boné com aba preta. A 
pessoa é negra e tem a mão esquerda com dedos abertos sobre o peito. 
 
PÁGINA 59 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio (da cintura para cima), de uma 
pessoa fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara azul celeste que 
cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. Os olhos têm contorno em azul marinho, assim 
como a boca. O nariz rosa é pontudo. Usa chapéu de copa alta e abas largas azul por 
fora e branco por dentro. A copa é amarela com a parte superior azul. Veste macacão 
amarelo com um largo babado no decote. As mangas são longas com babados nos 
punhos. A pessoa segura a máscara no queixo e usa uma luva de tricô cinza chumbo. 
Parte de sua sombra reflete-se na parede azul ao fundo.  
 
PÁGINA 61 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, com fundo azul, de uma pessoa 
fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara preta que cobre todo o 
rosto, cabeça e pescoço. Os olhos têm buracos vazados em forma de losangos, 
contornados com tecido cinza, assim como a boca. O nariz é pontudo nas cores verde 
e laranja. No alto da cabeça, duas orelhas pontudas como chifres nas cores verde, 
preto e laranja. O Careta veste macacão largo de cetim, laranja do lado esquerdo e 
verde do lado direito, com um babado de tule no decote, debruado de fita dourada.  
As mangas são longas e bufantes com babados nos punhos. Ele segura uma lata de 
bebida com canudinho verde na boca. Usa uma luva de tricô cinza furada. Parte de 
sua sombra reflete-se na parede azul ao fundo. 
 
PÁGINA 63 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de um Careta de Maragojipe. Ele 
usa máscara verde claro que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. Os olhos têm 
buracos vazados em forma de losangos, contornados de tecido laranja. O nariz é 
pontudo em amarelo, assim como as orelhas, no alto da cabeça. Veste macacão largo 
de cetim verde claro, com mangas longas e babados de tule nos punhos e no decote, 
na cor verde. O Careta segura a máscara na altura do queixo, puxando-a para baixo 
com a mão enluvada. 
 
PÁGINA 65 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano e de perfil, de uma pessoa 
fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara preta, que cobre todo o 
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rosto, cabeça e pescoço, com orelhas pontudas vermelhas, contorno dos orifícios 
correspondentes aos olhos e da boca em vermelho. O nariz é grande e pontudo de 
tecido vermelho. Veste um macacão de cetim rosa, de mangas longas bufantes com 
babado no punho, em tecido com motivos geométricos em preto, azul e rosa, 
também presentes em uma espécie de echarpe, na frente da roupa. A pessoa segura 
e puxa a máscara no queixo, usa uma luva de tricô cinza e marrom e está virada para 
esquerda. 
 
PÁGINA 66 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano americano (das coxas para cima), de um 
Careta de Maragojipe. Ele usa máscara preta, que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço. Os olhos são contornados em amarelo, com pontinhos brilhantes. Na testa e 
face, aplicação de paetês prata. A boca também tem uma abertura e é contornada 
em amarelo em formato de lábios. O nariz é pontudo, confeccionado em tecido 
listrado de amarelo e preto, assim como as orelhas, no alto da cabeça. Veste macacão 
largo de cetim, metade esquerda em preto e do lado direito listrado em amarelo e 
preto. As mangas são longas, bufantes e têm babados nos punhos. No decote, um 
grande babado listrado de amarelo e preto. Ele usa uma bolsinha de tecido listrado à 
tiracolo. O Careta está de lado, fazendo pose com a mão na cintura. 
 
PÁGINA 68 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio (da cintura para cima), de um 
Careta de Maragojipe. Ele usa máscara preta, que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço, com orelhas e nariz pontudos também em preto e contorno dos orifícios 
correspondentes aos olhos e da boca em cinza. Veste um macacão bem largo 
vermelho, com babado no pescoço e nos punhos, com acabamento em prata. Ele é 
negro e faz um sinal com a mão voltada para frente, com o polegar e o dedo mínimo 
levantados e os outros dobrados, que quer dizer HANG LOOSE, expressão em inglês 
para dizer que "está tudo tranquilo", "tudo na paz". 
 
PÁGINA 70 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa máscara vermelha, que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço, com orelhas pontudas amarelas, contorno dos orifícios correspondentes aos 
olhos e boca em amarelo. O nariz, de ponta arredondada, também é amarelo. Veste 
um macacão de cetim, bem largo, rosa choque do lado esquerdo e preto do lado 
direito, com babados em tule nos punhos. A pessoa usa luvas nas cores cinza e azul, 
está ligeiramente virada para direita e segura um reco-reco, um instrumento musical 
de metal, oco, com molas finas esticadas. O som é obtido por meio de uma haste de 
metal friccionada sobre as molas. 
 
PÁGINA 73 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio (da cintura para cima), de um 
Careta de Maragojipe, com máscara rosa choque, que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço, com orelhas pretas pontudas caídas, uma para frente e outra para trás. O 
contorno da boca é de tecido verde limão. O nariz pontudo e um pouco caído também 
é preto. Os olhos estão cobertos com óculos escuros pretos e ele tem uma flor laranja 
aplicada no lado esquerdo da face. Veste macacão, bem largo, rosa choque do lado 
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direito e preto do outro lado, com babados em preto e rosa nos punhos. Ele usa luvas 
pretas e está com os dedos da mão direita na armação dos óculos.  
 
PÁGINA 74 E 75 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, de corpo inteiro, em página dupla, de uma pessoa 
fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela está em pé, com as pernas afastadas, o 
braço direito aberto e estendido na altura do ombro e a outra mão sobre o peito. Usa 
uma máscara de tecido preto, que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço e vai até o 
peito, com apenas dois pequenos buracos na área correspondente aos olhos. Veste 
um macacão largo de cetim, de mangas longas, rosa choque do lado esquerdo e 
verde limão do lado direito, com babado rosa no punho da manga verde. A pessoa, 
que é negra, está com a mão no peito, sobre a máscara. Usa botas marrons de cano 
curto, de solado largo de borracha, sujas e desgastadas. O chão é de cimento rústico 
com rachaduras e pingos de tinta azul. 
 
PÁGINA 77 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa máscara vermelha, que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço, com orelhas pontudas, uma caída para o lado, outra para trás. O nariz 
redondo, o contorno dos olhos e da boca, assim como as orelhas, são em tecido tipo 
pelúcia, imitando pele de bicho, com fundo bege e manchas em tons de marrom e 
laranja. Veste um macacão feito com o mesmo tecido tipo pelúcia. 
 
PÁGINA 78 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano e um pouco inclinada para 
esquerda, de uma pessoa fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara 
cor de salmão, que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com orelhas pontudas, de 
tecido amarelo. O nariz, também pontudo, é de tecido xadrez miúdo. O contorno dos 
olhos, no formato de máscara unidos ao centro, é vermelho claro. A boca tem 
contorno em formato de lábios, em tecido laranja.  Veste um macacão de cetim, rosa 
do lado esquerdo e azul esverdeado do outro. Os olhos do Careta são pretos e 
brilhantes. 
 
PÁGINA 79 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara rosa, ajustada, que cobre todo o rosto, 
cabeça e pescoço, com orelhas pontudas, um pouco inclinadas para a frente, de 
tecido preto. O contorno dos olhos, o nariz pontudo e o contorno da boca são todos 
em tecido preto. Veste um macacão, de mangas longas, de tecido mole, vermelho do 
lado esquerdo e preto do lado direito. No decote, dois babados sobrepostos, um 
vermelho e outro preto.  
 
PÁGINA 81 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe. 
com máscara amarela, que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com orelhas e nariz 
pontudos, um pouco enrugados, de tecido vermelho. Os contornos dos olhos e boca 
parecem ter sido retirados, deixando apenas manchas amarronzadas em volta deles, 
possivelmente de cola ou tinta.  O Careta veste um macacão de cetim, vermelho do 
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lado esquerdo e verde do lado direito, com um grande babado de duas cores como 
gola.  
 
PÁGINA 82 e 83 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em close em página dupla, do mesmo Careta de 
Maragojipe da página anterior. Destaque para máscara amarela, que cobre todo o 
rosto, cabeça e pescoço, com nariz pontudo vermelho. Os contornos dos olhos e boca 
parecem ter sido retirados, deixando apenas manchas amarronzadas em volta deles, 
possivelmente de cola ou tinta.  Em volta do pescoço, um grande babado de duas 
cores como gola, verde e vermelho.  
 
PÁGINA 85 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe, com um casaco amarelo de capuz, por cima da máscara verde, 
que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. Os olhos têm buracos em forma de 
losango, e a boca é um círculo pequeno, ambos com contorno de tecido prata. O 
nariz é pontudo e vermelho. Usa camisa laranja com bolso com etiqueta branca. O 
capuz amarelo faz com que as orelhas vermelhas e pontudas fiquem dobradas para a 
frente. 
 
PÁGINA 87 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa máscara azul, que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço, com orelhas pontudas, em tecido encorpado vermelho, que estão apontando 
para as laterais. Sobre os orifícios dos olhos, uma máscara prata. O nariz é pontudo e 
vermelho.  Veste macacão de tecido mole, de mangas longas, na cor verde do lado 
direito e vermelho do lado esquerdo. Em volta do decote, um babado vermelho e 
verde contornado com fita dourada. 
 
PÁGINA 89 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de um Careta de Maragojipe, 
usando máscara preta, que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com orelhas 
pontudas, em tecido estampado com coraçõezinhos vermelhos e amarelos e 
florzinhas brancas com miolo amarelo, sobre fundo preto. O contorno dos olhos 
amendoados, e o da boca é de tecido vermelho. O nariz é pontudo e amarelo e a 
testa está salpicada por pontinhos brancos. O Careta veste macacão de mangas 
longas, com estampas geométricas miúdas multicoloridas sobre fundo azul marinho. 
Um babado vermelho arremata o decote.  
 
PÁGINA 90 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa máscara preta, que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço. Os olhos têm contorno duplo, com o formato de uma máscara de pierrô, nas 
cores azul brilhante e prata, com um prolongamento em um dos lados, nos mesmos 
tecidos, em direção ao queixo. O nariz é pontudo em tecido brilhante azul, assim 
como as orelhas grandes um pouco caídas para as laterais e a boca. Veste macacão 
em tecido mole, de mangas longas nas cores amarela, azul e vermelho, com 
estampas de desenhos geométricos. Do lado esquerdo, uma gola com pontas. 
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PÁGINA 91 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa máscara azul, que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço. Os olhos têm contorno amarelado que formam uma máscara de Carnaval 
com pequenas pétalas nas bordas. O nariz e as orelhas são pontudos de tecido 
amarelado, assim como o contorno da boca. Veste macacão de cetim lilás, bem 
folgado, de mangas longas com um babado triplo em volta do decote, nas cores 
prata, fúcsia e roxo.  
 
PÁGINA 92  
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de um Careta de Maragojipe, 
usando máscara verde, que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. Os olhos em forma 
de losangos em pé, têm contorno de tecido verde limão como uma máscara de Pierrô. 
As orelhas, largas e pontudas, são azuis e o nariz, fino e pontudo, é amarelo. A 
abertura sobre a boca, por onde se vêm os lábios da pessoa, tem contorno branco e 
amplo. Veste macacão de mangas longas, de tecido mole listrado em preto e branco 
do lado esquerdo e preto e vermelho, do lado direito. A gola é arrematada por um 
grande babado branco todo coberto com paetês em dois tons: prata e dourado. Um 
laço de fitilho preto e vermelho, pende sobre o babado. 
 
PÁGINA 93 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara azul, que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço. Os olhos têm buracos amendoados, com contorno dourado, que se 
encontram no meio, formando uma máscara de Pierrô. O nariz e as orelhas no 
mesmo tom são pontudos, assim como o contorno da boca. Veste macacão de cetim 
rosa, bem amplo, de mangas longas. Em torno do pescoço, um babado de lamê 
dourado, tipo de tecido armado, está amarrado com fitilho rosa. Sobre ele, um 
babado menor de tule rosa, e outro maior embaixo com aplicações de bolas prata.  
 
PÁGINA 95 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara azul marinho, que cobre todo o rosto, 
cabeça e pescoço. Os olhos têm contorno verde limão, juntos no meio, formando uma 
máscara de pierrô, com lantejoulas douradas. O nariz e as orelhas bem pontudos são 
de tecido pink. O contorno da boca é de tecido verde limão e sobre ele, como um 
bigodinho, um filete dourado que também contornam as sobrancelhas. Veste 
macacão de cetim, bem largo, azul do lado esquerdo e rosa do lado direito. Um amplo 
babado de tule rosa e azul faz o acabamento da gola.  
 
PÁGINA 96 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio e de perfil, de um Careta, com 
máscara marrom claro, que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. Os olhos bem 
pequenos, têm contorno largo branco com acabamento em lantejoulas prata, juntos 
no meio, formando uma máscara de pierrô. O nariz e as orelhas são brancos, grandes 
e pontudos, um das orelhas está caída para trás. O contorno da boca é branco, com 
pequenas lantejoulas prata. Veste um macacão bege claro, com zíper na frente e 
capuz e está virado para direita. 
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PÁGINAS 98 E 99 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em close, em página dupla, de uma pessoa 
fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara branca que cobre todo o 
rosto, cabeça e pescoço; os buracos para os olhos têm formato de losango deitado e 
sobre eles uma máscara azul royal salpicada de lantejoulas douradas. O nariz, a boca 
e as orelhas que aparecem parcialmente são no mesmo tom de azul. O lábio inferior 
do Careta está visível pela abertura para boca. Veste um casaco azul sobre a fantasia.  
 
PÁGINA 101 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano e ligeiramente inclinado para 
direita, de uma pessoa fantasiada de Careta. Ela usa uma máscara preta, que cobre 
todo o rosto, cabeça e pescoço. Os olhos têm contorno branco parcialmente pintado 
de azul. As orelhas têm a base bem larga, com pontas afinadas nas cores branca e 
azul. O nariz é bem grande e pontudo, nas mesmas cores das orelhas. O contorno de 
tecido azul da boca é fechado por um zíper no meio. Veste um macacão de cetim 
azul, com dois babados de tule branco.  
 
PÁGINA 103 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio e de perfil, de uma pessoa 
fantasiada de Careta de Maragojipe. Ela usa máscara rosa, que cobre todo o rosto, 
cabeça e pescoço. Os olhos têm contorno largo e ovalado dourado com ponta fina no 
canto, puxando para cima. As orelhas são de tecido azul marinho, e estão dobradas, 
uma para cada lado. O nariz é pontudo e pequeno, de tecido azul um pouco mais 
claro e a boca é um orifício triangular contornado em rosa. Veste um macacão de 
cetim amassado azul marinho, com um babado de tule verde limão, com grandes 
lantejoulas nas beiradas.  
 
PÁGINAS 104 E 105 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, em página dupla, de um Careta 
de Maragojipe., com máscara amarela que cobre toda a cabeça, pescoço e chega até 
o meio do peito. Os olhos têm orifício redondo bem pequeno, contornados em azul 
marinho, com sobrancelhas na mesma cor. O nariz e a boca são redondos no mesmo 
tecido azul marinho. O Careta segura e puxa para as laterais as pontas das orelhas 
azuis. Suas mãos estão calçadas com luvas de tricô branca. Usa macacão de cetim 
verde com bolas amarelas, de mangas longas, com babados na gola e nos punhos, e 
acabamento em tira metálica fina furta-cor.  
 
PÁGINA 107 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de um Careta de Maragojipe com 
máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. Os olhos, com aberturas em 
formato de losango em pé, são contornados em amarelo, assim como a boca. O nariz 
e as orelhas, que estão caídas para frente, são cor de rosa. Veste macacão amplo 
com grande babado na gola em duas cores com coraçõezinhos miúdos. Do lado 
esquerdo o fundo é marinho e as estampas são brancas e da outro, o fundo é branco 
com corações azuis.  
 
PÁGINAS 108 E 109  
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em página dupla, de três Caretas de Maragojipe, 
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em pé, de corpo inteiro, sobre piso de cimento, salpicado de confetes, com uma 
parede azul ao fundo. O Careta do meio usa vestido de mangas compridas largas, 
franzido na cintura com saia ampla abaixo dos joelhos, com grandes estampas florais 
nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e preto, sobre calça preta larga.  Sua 
máscara preta tem grandes orelhas pontudas, o contorno dos olhos, da boca e o nariz 
são de tecido verde limão. Ele usa óculos de sol pretos e tem na testa e no queixo 
desenhos de linhas finas douradas. Ele está com os braços abertos, ligeiramente 
inclinado para esquerda e segura uma lata de bebida com canudinho. À direita, o 
Careta usa uma máscara branca com orelhas, olhos, nariz e boca pretos. Veste capa 
amarela com forro vermelho sobre casaqueto vermelho de mangas longas contornado 
de lantejoulas douradas e colete azul marinho, com uma grande gravata de paetês 
dourados, sobre calça comprida amarela com barrado vermelho. Calça botas pretas e 
luvas brancas, e está com os braços bem abertos, inclinado para frente, segurando as 
pontas da capa e um martelo de plástico vermelho. Olha para direita. Ao fundo, à 
esquerda, o terceiro Careta está virado para esquerda. Sua máscara é preta, com 
contorno dos olhos e da boca de tecido pink. O nariz pontudo e as orelhas que estão 
caídas para frente são de tecido cinza com estampas geométricas miúdas. Veste um 
macacão de cetim bem largo, pink do lado esquerdo e preto do lado direito, com 
mangas longas e babados nos punhos e nas bainhas da calça, com acabamento de 
fitas pretas e rosa nas beiradas.  
 
PÁGINA 111 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, com fundo azul, de duas pessoas fantasiadas de 
Careta de Maragojipe. A da esquerda usa uma máscara verde limão e preta dividida 
na vertical, com orelhas pontudas e caídas para frente. O contorno dos olhos é de 
tecido amarelo, o nariz é preto e o contorno da boca tem bordas indefinidas em verde 
e preto. Veste túnica azul ajustada, acima dos joelhos, abotoada na frente, com 
mangas longas e detalhes cor de laranja nos ombros, punhos, cintura e laterais da 
túnica e calça. Usa sandálias pretas com uma meia preta e outra cinza. Segura uma 
lata de bebida em uma das mãos e um bastão listrado de laranja e preto. A pessoa da 
direita usa uma máscara preta, com orifícios dos olhos contornados em cinza, nariz 
pontudo xadrez em rosa e branco e orifício da boca irregular com contorno meio 
desfeito em cinza. Usa um quepe branco e laranja, com plumas brancas e laranja no 
alto. Veste única branca abaixo dos quadris com detalhes geométricos em preto na 
parte da frente e babado laranja no braço e no ombro. A calça é preta com um 
grande babado laranja e galões dourados dos joelhos para baixo. Segura um bastão 
prata. Os dois Caretas estão abraçados, olhando para direita e posando para foto. 
 
PÁGINA 113 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida de um Careta de Maragojipe, de corpo inteiro, com 
as pernas abertas, olhando para esquerda, na frente de uma parede azul. Ele usa 
máscara azul royal, que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com grandes orelhas 
pontudas amarelas. Os olhos, com aberturas em formato de losango em pé, são 
contornados em amarelo, assim como a boca e o nariz. Veste um macacão de 
mangas longas bufantes, bem amplo, de cetim branco com bolas vermelhas. Um 
babado de cetim vermelho contorna o decote. Nos pés, tênis pretos. 
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PÁGINA 115 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, de corpo inteiro, de um Careta de Maragojipe de 
terno preto, com paletó abotoado, sobre camiseta branca com decote V e listras nas 
cores azul e vermelho no decote. Ela usa máscara amarela ajustada que deixa à 
mostra parte do pescoço, com orelhas verde limão. Os orifícios dos olhos são 
redondos e pequenos e são contornados de tecido verde recortado semelhante a uma 
grande folha. O nariz é cônico e pontudo, no mesmo tom do contorno dos olhos. O 
pequeno orifício da boca é contornado de tecido vermelho. O Careta é negro e está 
com as pernas ligeiramente flexionadas, de tênis marrons. O chão de cimento rústico 
tem algumas rachaduras e manchas de tinta azul.  
 
PÁGINA 117 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, de corpo inteiro, de um Careta de Maragojipe, com 
túnica de cetim azul marinho com grande babado pink no decote, segurando com as 
duas mãos e apontado para frente, na altura do rosto, uma pistola de água de 
plástico amarela. Ele está com as pernas abertas e ligeiramente flexionadas, em pé 
sobre o meio-fio pintado de branco. Usa máscara azul claro com orelhas pontudas 
pretas, uma apontado para o lado e outra para trás. O contorno dos olhos é unido na 
frente, formando um tipo de máscara de Pierrô na cor verde limão. O nariz é pink e o 
grande contorno da boca é cor de laranja. Usa luvas de tricô pretas, meias vermelhas 
e botas pretas sujas e desgastadas.  
 
PÁGINA 119 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, de corpo inteiro, de um Careta de Maragojipe, de 
máscara amarela com orelhas e nariz na cor verde limão. O contorno dos olhos 
redondos é azul com pontinhos brancos, unido na frente, formando um tipo de 
máscara de Pierrô. O contorno da boca, em formato de lábios, é azul. Veste macacão 
de mangas longas com listras horizontais em vermelho e branco, e mangas largas 
listradas em branco e preto. Um grande babado branco e preto arremata o decote. O 
Careta usa meias e luvas brancas e calça tênis pretos. Ele está com as pernas 
entreabertas, ligeiramente inclinada para frente com as mãos sobre as coxas. 
 
PÁGINA 120 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço, com as orelhas no alto da cabeça caídas para frente, uma verde limão e 
outra pink. O nariz é verde limão e o contorno da boca e dos olhos é cor de laranja. A 
pessoa está com a cabeça inclinada para a esquerda. Veste túnica de cetim pink com 
bolas pretas com grandes babados de tule branco. A bainha do babado tem quatro 
fileiras de fitas laminadas brilhantes nas cores verde, prata, vermelho e azul.  
 
PÁGINA 121 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano e de perfil, de um Careta de 
Maragojipe, virado para esquerda, com um braço dobrado à frente do peito. Ele usa 
máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com orelhas no alto da 
cabeça caídas, sendo uma para frente e outra para trás, nas cores lilás e azul. Os 
orifícios dos olhos são em formato de losango em pé, contornados de tecido laranja. 
O nariz pontudo é lilás. O contorno da boca é cinza, e a parte correspondente ao lábio 
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superior está se desprendendo. Veste macacão de mangas longas de cetim amarelo, 
com um grande babado de cetim azul, e outro de tule amarelo por cima.  
 
PÁGINA 122 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa uma máscara rosa que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço. As orelhas pontudas e o nariz são amarelos, assim como o contorno dos 
olhos, ovalados com uma ponta fina puxada para cima. O contorno da boca é prata. 
Usa túnica vermelha de cetim com dois babados na gola, um de e outro de tule 
branco. 
 
PÁGINA 123 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa máscara laranja que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço. Tem orelhas douradas apontando para os lados. Os olhos são contornados 
de tecido lilás, recortado nas laterais, semelhante a uma máscara de Carnaval. O nariz 
pontudo é azul e o contorno da boca vermelho. Usa macacão vermelho, bem amplo, 
com zíper na frente e aplicação de uma bola de tecido preto sobre o peito, com um 
grande babado de tule branco no decote um pouco afastado do pescoço que deixa 
ver a pele negra do Careta. No babado de tule, um pequeno furo à esquerda.  
 
PÁGINAS 124 E 125 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano detalhe, em página dupla, de um Careta 
de Maragojipe, fotografado do peito até o queixo. Usa máscara cor de laranja que 
cobre sua cabeça e parte do peito. A boca, com buraco triangular, tem contorno de 
tecido vermelho. Usa macacão vermelho com zíper na frente e aplicação de uma bola 
de tecido preto sobre o peito, com um grande babado de tule branco no decote um 
pouco afastado do pescoço que deixa ver a pele negra do Careta. No babado de tule, 
um pequeno furo à esquerda.  
 
PÁGINA 127 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de uma pessoa fantasiada de 
Careta de Maragojipe. Ela usa máscara rosa que cobre todo o rosto, cabeça e 
pescoço. Tem orelhas pontudas, uma verde e outra amarela. Os olhos são ovalados e 
contornados de tecido amarelo, assim como a boca. O nariz pontudo é pink. Em volta 
do contorno da boca e olhos, na base do nariz e no meio da testa, aplicação de 
lantejoulas verdes com falha no olho esquerdo. Usa macacão roxo com babado lilás 
em volta do decote, com ponta armada roxa do lado direito.  
 
PÁGINA 129 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de um Careta de Maragojipe, 
usando máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço. Tem orelhas 
pontudas: uma verde e outra rosa salpicadas de pontinhos dourados. Os olhos são 
amendoados e contornados em tecido prata, assim como a boca. O nariz pontudo é 
verde limão salpicado de pontinhos dourados que se repetem nas sobrancelhas. Usa 
túnica de cetim, preta do lado esquerdo e pink do lado direito. Um tecido preto está 
preso em torno do decote, e jogado para trás, aparentando uma capa. 
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PÁGINA 131 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em primeiro plano, de um Careta de Maragojipe 
com uma máscara preta que cobre todo o rosto, cabeça e pescoço, com orelhas de 
base larga, saindo das laterais da cabeça: uma azul e outra vermelha. Os olhos são 
em forma de losangos deitados e contornados de tecido azul e vermelho, assim como 
a boca. O nariz azul e vermelho é grande e pontudo. Usa macacão bem largo verde 
do lado esquerdo e lilás do lado direito. Em torno do decote, um grande babado 
franzido nas mesmas cores contornado fita lilás e verde. 
 
PÁGINAS 132 E 133 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em close, em página dupla, de um Careta de 
Maragojipe. A máscara preta com parte das orelhas, uma vermelha e outra azul está 
em destaque. Os olhos, em forma de losangos, são contornados de tecido azul e 
vermelho, assim como a boca. O nariz azul e vermelho é grande e pontudo. Usa 
macacão bem largo verde do lado esquerdo e lilás do lado direito. Nos ombros, um 
grande babado franzido verde um lado e lilás do outro. Um dos olhos pretos do 
Careta está bem evidente. O outro tem um fiapo vermelho do contorno. 
 
PÁGINA 137 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida da fachada de uma oficina de costura. Na porta, 
um manequim com uma capa de cetim vermelho sobre bata larga amarela com os 
naipes do baralho no peito, com mangas quadriculadas em preto e branco e calça 
amarela. Ao lado, pendurada na parede uma máscara preta com orelhas pontudas 
nas cores azul e vermelha dos Caretas de Maragojipe. Uma porta de ferro marrom 
fechada, à direita, tem um pequeno cartaz de papel branco escrito à mão: GELINHO: 
CINQUENTA CENTAVOS. Dentro, a parede interna lateral não tem acabamento e tem 
alguns números escritos em preto. Ao fundo do salão, mesas e cadeiras de plástico 
branco, uma estante com vários tecidos coloridos espalhados. Uma mulher está 
sentada atrás de uma máquina de costura e um cachorro está deitado no chão de 
cimento rústico.  
 
PÁGINAS 140 E 141 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em página dupla, de seis Caretas de Maragojipe, 
segurando instrumentos musicais e latas de diferentes tamanhos. Da esquerda para 
direita, o primeiro Careta usa máscara vermelha com orelhas, olhos, nariz e boca 
amarelos. Veste macacão azul e pink, de mangas longas, com punhos de tule. Usa 
luvas cinza e segura um reco-reco, instrumento de metal tocado com haste de 
madeira. O segundo Careta usa máscara amarela, com orelhas verdes, olhos e nariz 
pretos e boca em vermelha. Veste macacão rosa e preto com babado no pescoço. Usa 
luvas brancas e segura um agogô, um instrumento de percussão composto por dois 
cones ocos e uma baqueta. O terceiro Careta é alto, usa máscara preta com orelhas, 
olhos, nariz e boca vermelhos. Veste camiseta regata azul marinho sobre camisa preta 
de mangas longas e calça cinza chumbo. Segura um pequeno pedaço de madeira em 
uma das mãos e na outra, uma lata de tinta amassada e olha para esquerda. O 
quarto Careta está bem no meio da página com máscara preta, macacão amarelo e 
vermelho com babado em volta do decote. Está com uma perna dobrada sobre o 
joelho, fazendo um quatro, e um braço para cima, com luva preta na mão. O quinto 
Careta, está de perfil, virado para direita, agitando um dos braços. Usa máscara lilás 
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com orelhas na mesma cor, olhos e boca verdes e nariz amarelo. Veste macacão de 
cetim xadrez nas cores lilás, azul, amarelo, verde e azul, com babados nas mangas 
longas e pernas. O sexto Careta, à direita, usa máscara branca com orelha verde, 
olhos e da boca amarelos e nariz verde limão. Veste macacão roxo e amarelo com 
babados nos punhos e barra. Ele está virado para direita e parece batucar em uma 
lata grande de tinta.    
       
PÁGINA 144 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida do interior de uma oficina de fantasias, com 
máscaras, fantasia com babados, colares e fitas pendurados na parede com 
aramados. Algumas serpentinas pendem do teto.  
 
PÁGINA 145 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de um homem idoso, em pé, com 
os braços abertos na altura dos ombros. Ele é negro, tem cabelos bem curtos e 
grisalhos e usa óculos com armação fina e lentes transparentes. Veste uma túnica 
bem larga quadriculada em amarelo e preto, com a inscrição TIGERS nos quadrados 
amarelos e a cara de um tigre em alguns quadrados pretos. Na gola e nos punhos, 
grandes babados pretos. Ao fundo, uma parede escurecida pelo bolor e uma porta 
rosa.  
 
PÁGINA 146 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida de uma oficina de costura, com duas mulheres e 
um homem sentados.  Uma das mulheres está atrás de uma máquina, costurando um 
grande tecido que cai até o chão. Ela é negra, de cabelos presos e óculos. Do lado 
esquerdo, outra mulher negra costura à mão um tecido que cai sobre uma cadeira de 
plástico branca à sua frente. Ela é negra, está com os cabelos presos em um rabo e 
usa óculos. Ao lado dela, está um homem negro de cabelos bem curtos, sorridente. 
Veste camiseta polo branca e bermuda cinza. Em seu colo, uma máscara de careta. 
Um cachorro preto, preso a uma corrente, está deitado com os olhos fechados, 
próximo a várias caixas de papelão. À esquerda, encostado em uma parede de tijolos, 
e com uma pequena janela, um freezer horizontal branco com vários pedaços de 
tecido sobre ele. Ao fundo, um biombo alto, com cortes de tecidos coloridos 
pendurados. Do lado direito, estantes de ferro repletas de caixas de papelão, tecidos 
e engradados de plástico.  
 
PÁGINA 147 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida de uma mulher em pé, na porta de uma oficina de 
costura, segurando um macacão vermelho de um lado e azul com bolas do outro, 
com os braços abertos. Ela é negra, tem os cabelos presos e usa óculos. As paredes 
da oficina são rústicas e pintadas de rosa com rodapé branco. 
 
PÁGINAS 148 E 149 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em página dupla, de quatro pessoas fantasiadas 
de Caretas de Maragojipe, subindo uma ladeira de paralelepípedos, de mãos dadas. 
Todas usam máscaras pretas com orelhas pontudas, nariz e boca contornados de 
cores contrastantes e macacões amplos de duas cores, de mangas longas, com 
babados no pescoço. Atrás delas, o Sol incide nas fachadas de lojas com portas de 
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ferro estreitas abaixadas e toldos recolhidos com paredes pintadas em azul, rosa, 
verde e branco. 
 
PÁGINA 150  
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida, em plano médio, de uma mulher segurando com 
as duas mãos uma máscara de Careta de Maragojipe. A máscara é verde-limão, com 
orelhas e nariz pontudos amarelos. olhos e boca em azul. Ela está em pé, sorridente, 
no meio de uma cozinha. Do lado esquerdo, estão armários brancos baixos e altos. 
Na parede ao fundo, uma geladeira branca. No meio, uma mesa oval, coberta por 
toalha rosa, com garrafa térmica, um pote amarelo e um cisne branco de louça. Do 
lado direito da foto, uma cadeira de plástico amarela e uma mesa com objetos. Ao 
fundo, área com plantas e roupas no varal. 
 
PÁGINA 151 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida de uma pessoa fantasiada de Careta de Maragojipe, 
em pé, no meio de uma rua de paralelepípedo. Usa máscara vermelha, com orelhas, 
nariz, olhos e boca de tecido quadriculado colorido. Veste macacão vermelho e um 
lado e quadriculado do outro. Um babado azul com listras amarelas na borda, 
arremata o decote. Nos punhos, babados azuis de tule. Usa luvas brancas, tênis 
pretos e segura um agogô, um instrumento de percussão, em uma das mãos e uma 
pequena baqueta na outra.   
 
PÁGINA 152 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida de um homem segurando uma máscara de Careta 
de Maragojipe. Ele é negro, de cabelos curtos e usa óculos. Veste regata com 
estampas verdes sobre fundo laranja e calça jeans com manchas de tinta. Usa 
sandálias brancas de dedo. Ao fundo, parede rosa com rodapé branco. 
 
PÁGINA 153 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida em plano detalhe, de uma pilha de peças de tecido. 
Os tecidos são multicoloridos com bolas, naipes de baralho, carinhas de abóbora. 
Sobre uma das peças, uma placa de papel branco, onde está escrito: PROMOÇÃO DEZ 
REAIS À VISTA, com letras vermelhas manuscritas. 
 
PÁGINA 154 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida de duas pessoas fantasiadas de Caretas de 
Maragojipe. A pessoa da esquerda usa máscara preta com uma orelha amarela e 
outra vermelha, olhos amarelos e boca lilás. O nariz é vermelho e pontudo e na lateral 
da máscara há outro nariz idêntico. Veste um macacão largo estampado com babado 
no pescoço e punhos. À direita, o outro Careta está virado para esquerda, parecendo 
caminhar pela rua. Usa máscara amarela com orelhas, nariz, olhos e boca em laranja. 
Veste macacão de cetim dourado e azul. Mesas e cadeiras de plástico amarelas e uma 
vermelha estão sobre a calçada. Ao fundo, algumas pessoas paradas na calçada. 
 
PÁGINA 155 
DESCRIÇÃO: Fotografia colorida de uma pessoa fantasiada de Careta de Maragojipe. 
Ela usa uma máscara preta com olhos e boca cinza, peruca de cabelos pretos, curtos 
e crespos. Usa vestido de cetim branco de mangas compridas, saia longa, bordado de 
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paetês prateados no peito. Por cima da saia, um avental amarelo brilhante. Ao fundo 
a sombra de sua silhueta na parede azul. 
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