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AA religiosidade popular brasileira é o tema 
preferido de Guy Veloso. Sob esse prisma, 
em meados de 2002, ele iniciou um novo 
projeto: registrar rituais de penitência – 
prática religiosa secular dispersa pelos 
interiores do Brasil, onde grupos (muitos 
deles secretos) desfilam noite adentro 
rezando pelas encruzilhadas e cemitérios. 
Durante vários períodos de Quaresma, 
ele foi a Juazeiro do Norte, no Ceará, 
Pilão Arcado, na Bahia, e outros pequenos 
municípios de Sergipe e Pernambuco. O 
projeto acabou se estendendo por mais 
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de oito anos, e ele foi ainda a Oriximiná, 
no Pará, ao Paraná e a Goiás. Sentiu que a 
série poderia estar completa quando con-
seguiu fotografar o último grupo, na região 
Centro-Oeste – que, no total, somam 116. 

Intitulada Penitentes, a série inédita 
faz parte da programação da 29ª Bienal de 
São Paulo, um dos principais eventos do 
circuito artístico internacional, em cartaz 
até 12 de dezembro no Pavilhão Ciccillo 
Matarazzo do Parque Ibirapuera. A saga 
do olhar de Guy Veloso, paraense de 40 
anos, revela um país sincrético e laico. Na 

escolha das 16 fotografias para a Bienal, 
ajudado pela curadora Rosely Nakagawa, a 
coesão estética está nas insinuações, nas 
situações que mostram o que está por vir, 
de corpo e mente sintonizados pela fé, já 
que nos rituais de penitência os fiéis rogam 
para as almas que eles acreditam estarem 
presas no purgatório.

Para não interferir e manter-se discreto 
nas cerimônias religiosas, Guy é criterioso e 
planeja as situações a serem fotografadas. 
Faz estudos preliminares sobre determina-
do grupo, contata secretarias e gestores 
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de cultura, historiadores e antropólogos. 
Esse cuidado com as informações serve 
ainda para ele pensar de antemão como a 
fotografia pode ser feita, sob qual ângulo, 
com qual fonte de luz. “Chego bem cedo, 
converso com os grupos de penitentes. 
Faço entrevistas, descubro por onde eles 
vão passar e o horário em que eles vão 
passar. Às vezes eles saem no final da 
tarde, aí eu já vejo a questão da luz. Se é à 
noite, tento ver se vai estar iluminada a rua 
ou não, se vou iluminar com o farol de um 
carro... é tudo trabalhado”, detalha.

Após as entrevistas e conversas, Guy 
pensa ainda com muito rigor sobre qual 
filme usar, uso do tripé, flash e demais 
detalhes. “Tento pegar o maior número de 
informações possível antes de começar a 
fotografar, para saber se eles vão descer 
uma ladeira e vou querer fotografar de 
cima ou de baixo. Já vai sendo feito um 
mapa na minha mente”, diz. E como nem 
tudo pode ser planejado, Guy aproveita os 
contratempos a seu favor, como em algu-
mas fotografias com as quais ocorreram 
situações imprevisíveis.

Quatro fotografias selecionadas para 
fazer parte da exposição na Bienal de São 
Paulo possuem erros técnicos não-inten-
cionais, provenientes de situações distin-

tas. Erros que o fotógrafo assume, mas 
que também considera sorte do “acaso”. 
Os acidentes: uma mancha na imagem foi 
provocada em decorrência de um problema 
na cortina da câmera analógica; outra ima-
gem com cores alteradas provavelmente 
por erro na revelação da película; e o mais 
gritante: dupla exposição acidental de um 
filme – um erro primário que Guy assume, 
isento de qualquer vestígio de vergonha. 

Quase todas as fotografias da série 
foram feitas com equipamento analógico, 
uma câmera Leica M6 com lente 35mm e 
filmes diapositivos (principalmente o Pro-
via ISO 400, da Fujifilm). Apenas uma ima-
gem que compõe a exposição foi feita com 
equipamento digital. O motivo foi a pressa 
para poder fazer a foto: “Saí correndo atrás 
de um penitente e estava com uma digital, 
amadora mesmo, no bolso. Fiz na pressa, 
para não perder o momento”, conta.

Para Guy, o resultado da imagem digital 
ainda não dá a qualidade obtida com o 
aparelho analógico. Ele ressalta a qualidade 
do filme slide e costuma dizer que o digital 
ainda não o convenceu. Sem austeridade 
ou apego ao passado, o fotógrafo faz ques-
tão de enfatizar que o dia em que o digital 
o convencer, ele mudará de equipamento 
– até mesmo por questão dos gastos com 

compra de filmes e revelação. 
Discreto na hora de fotogra-

far, Guy Veloso não gosta de 
“se fantasiar” de fotógrafo. Sai 
com a câmera, mas sem coletes, 
sem lentes enormes, sem muito 
aparato. “Sou muito discreto. Eu 
só uso 35mm, que é uma lente 
pequena. Fotografo só com duas 
máquinas iguais e duas lentes 
idênticas, no máximo”, diz. E, as-
sim, muitas vezes ele passa des-
percebido, o que é a sua intenção. 

A opção pela pesquisa de 
temas religiosos e pelo traba-
lho imagético com recorte de 
tradições e crenças escondidas 
Brasil afora não foi ocasional. Guy 
revela que, para além de um tema 
para fotografar, mantém uma 
relação muito subjetiva com as 
religiões, uma espécie de busca 
espiritual que persegue desde a 
adolescência. 

Juvenal Pereira, 78 anos, “Decurião” (líder) do grupo de penitentes da 
cidade de Frei Paulo (SE), vestindo sua mortalha antes de anoitecer e 
iniciarem os “trabalhos” (longas caminhadas, ladainhas e cânticos em 
favor das almas “presas” no Purgatório que entram pela madrugada)

Honestidade rara

Luiza Cavalcante

O fotógrafo Guy Veloso (foto) assume 
os erros cujo resultado final ficam “esteti-
camente corretos”. Ele os credita à sorte 
do acaso. Na sua participação na Bienal, 
Veloso expõe quatro imagens nessas con-
dições. Num mercado dominado pela dita 
fotografia contemporânea, onde “nada” é 
fruto do acaso, e onde “tudo” é concebido 
no ato de fotografar, a sinceridade do 
fotógrafo arde no fogo da heresia. Afinal, 
como admitir uma coisa dessas? 

Definitivamente, Guy Veloso não é um 
penitente, até porque não cometeu peca-
do algum ao manifestar sua honestidade, 
coisa rara no cenário brasileiro da foto-
grafia contemporânea (Bola Teixeira).


