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RESUMO: Guy Veloso nos apresenta em suas imagens um universo que para muitos existe 
apenas no imaginário mítico popular. Retratos da fé e a experiência humana de sua 
manifestação. Sua pesquisa dedicada desbrava fronteiras e confunde os limites entre arte e 
religião, real e imaginário, humano e divino. 
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ABSTRACT: What Guy Veloso's images bring up is an universe that, for some, dwells only 
within the context of popular mythology. They portray faith expression and its related human 
experience. His devoted research breaks up boundaries and obscures the limits between art 
and religion, real and fictional, human and divine.  
 
Keywords: Photography, Guy Veloso, Faith, Religiosity 
 
 

 

Arte e religião são dois assuntos que incitam debates acalorados acerca de vários 

aspectos. O que é? O que pretende? Qual seu papel na vida? O que os valida? O 

que legitima cada um? Esses são apenas alguns dos caminhos que podemos tomar 

para adentrar no campo do entedimento racional, emocional, filosófico ou 

psicológico dessas duas expressões humanas. Até aqui, talvez o leitor tenha 

imaginado essas questões postas de forma aplicada individualmente para cada um. 

Pois então imagine responder essas questões tendo como objeto de análise a arte 

diretamente vinculada à religião. É esse o ponto central da obra autoral do fotógrafo 

paraense Guy Veloso. 

Nascido em Belém, Guy Veloso diz ter tido as primeiras inclinações pela fotografia 

ao observar as procissões da trasladação do Círio de Nazaré, que à época passava 

em frente à casa de sua família. E aceita que a influência dessa grande festa que 

mobiliza toda a cidade de Belém talvez tenha sido determinante para definir a 

direção que depois veio a seguir na fotografia. Até hoje a festa em homenagem a 

Nossa Senhora de Nazaré ocupa um ponto de destaque em seu trabalho (imagem 

1). 
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Imagem 1. Círio: Guy Veloso. Fonte: http://www.fotografiadocumental.com.br/?p=52 

Foi no final da faculdade, quando fez uma viagem pelo caminho de Santiago, que 

Guy Veloso percebeu que havia uma atração entre a arte de fotografar e os 

mistérios da expressão de fé da humanidade. Desde então, tomou para si, como seu 

principal projeto de vida, como pessoa e como artista, desvendar essa relação do 

homem e o mistério divino e suas formas de expressão. Hoje é essa a sua marca 

autoral. Guy graduou-se em Direito. Mas, a vida o formou fotógrafo.  

Ele vem desenvolvendo ao longo de mais de duas décadas (o artista define os anos 

entre 1988 e 1989 como o ponto de partida de seu trabalho autoral) uma longa e 

minuciosa pesquisa acerca das manifestações de fé do povo brasileiro, tendo 

percorrido nesse tempo em todo o território nacional cada região do país em busca 

das expressões próprias de cada lugar. É como se através das imagens que produz, 

Guy nos revelasse a realidade pouco visitada de um país formado por retalhos de 

diversas culturas, paisagens, expressões e diferenças sociais. 

Durante esse tempo, grande parte de sua pesquisa, e aqui podemos dizer também 

descobertas, foi desenvolvida em cidades do interior, principalmente na região 

nordeste do país. Esse é um fato marcante a ser considerado se analisarmos a 

expressão de fé como característica social própria de cada lugar. 
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Guy Veloso também registrou esse movimento em outros países e outras culturas. 

Buscou entender as formas de religiosidade no Ocidente e no Oriente. Monoteísmo 

e politeísmo em nível de igualdade. As religiões afro e o sincretismo. O artista, 

então, alcança o ponto fundamental para falar de expressão de religiosidade e fé, o 

respeito às diferenças e o nivelamento igualitário das manifestações estudadas. 

Todos os projetos desenvolvidos por Guy demandam um longo tempo. É natural que 

entre as etapas de pesquisa, desenvolvimento e finalização, o artista dedique anos, 

ou até mais de decáda de sua vida em função de uma busca que muitas vezes nem 

mesmo o próprio autor imagina o que seja ou onde vai dar. 

O encantamento de Guy pelo tema e sua busca pelo entendimento da religiosidade 

em suas várias formas o levam a situações limítrofes. Muitas das manifestações 

retratadas pelo artista são de caráter secreto e requerem uma longa negociação 

antes que ele tenha acesso aos rituais e consiga autorização para fazer o registro 

dos mesmos (imagem 2). Alguns projetos foram desenvolvidos com base em 

grandes manifestações, procissões com milhares de pessoas e de caráter público. 

Porém, não é raro que o artista se depare com a possibilidade -ou o desafio- de 

retratar rituais próprios de sociedades secretas, fechadas, onde qualquer olhar 

estrangeiro pode parecer invasivo e interferir de forma a quebrar a naturalidade 

própria dos rituais, e isso é tudo o que o pesquisador não deseja.  
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Imagem 2. Penitentes: Guy Veloso. Fonte: http://www.fotografiadocumental.com.br/?p=5 

 

Identificar um grupo. Fazer contato e buscar aproximação. Estudar suas referências 

e seus propósitos. Tudo isso é apenas o começo, a base para a construção de uma 

relação de troca em que mais o fotógrafo do que o grupo tem interesse, pelo menos 

inicialmente, que seja bem sucedida. Mas a arte por si própria já é um argumento 

que favorece essa negociação. O fascínio que a arte exerce sobre o ser humano, ao 

final, justifica a validade desse encontro. Medeiros (2013, p. 36) fala algo que pode 

confirmar essa relação que aproxima e mistura, desde muito tempo, arte, sociedade 

e misticismo: "A tão comentada ancestralidade da arte está assentada num caráter 

mágico que, presumivelmente, estaria embutido em suas primeiras manifestações. É 

inegável a utilidade mística que a arte teve [e tem] em muitas sociedades". 

Nesses casos o artista busca ele mesmo homogeneizar-se àquela situação, como 

adotando para si comportamentos próprios (claro, até certo limite) daquela 

comunidade. A intenção é não causar ruído, não ser percebido, e assim não 

interferir ou influenciar no andamento dos rituais. Estabelecer laços de confiança, de 

amizade, até mesmo vínculos afetivos  com a comunidade é o que o faz sentir 

segurança para mergulhar nesse processo e vivenciar aquilo que ele deseja ratratar. 

(imagem 3) 
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Imagem 3. Alquimia: Guy Veloso. Fonte: http://www.fotografiadocumental.com.br/?p=127 

 

É um procedimento que vem dando certo até aqui. Ele diz que dessa forma 

desenvolve um laço de confiança e de interação naquela rotina que o permite chegar 

perto de seu objeto sem interferir em seu comportamento. Quando o artista fala em 

"chegar perto", ele se refere ao espaço físico mesmo. Guy desenvolve seus projetos 

apenas com o uso de equipamento analógico e uma lente 35mm, o que requer do 

artista quase um mergulho na cena. Na maioria das vezes ele é mais um 

personagem nessa cena manifesta. E aqui, mais uma vez, dispenso o uso de 

linguagem metafórica, já que o próprio artista confessa que muitas vezes envolvido 

pelo processo de imersão no acontecimento se vê entoando as ladainhas, os 

lamentos, e deixa sua câmera um pouco de lado para vivenciar aquilo que ele busca 

expressar em imagens. Afinal, ele mesmo se declara religioso e reconhece a 

presença do sentimento de religiosidade em sua vida. 

 

Uma dimensão que vai além de limites práticos. 

Grandes projetos. São assim os trabalhos de Guy Veloso. Seria injusto classificar a 

dimensão dos seus trabalhos considerando apenas variáveis como orçamento, 

equipe, aparato técnico e outros elementos próprios dos projetos artísticos atuais 

que se declaram grandes ou pequenos mais pelos recursos mobilizados do que pelo 

peso de sua importância como contribuição para o mundo das artes e para a própria 

sociedade. Os trabalhos dele são grandes pela própria natureza do que a obra 

manifesta, e claro, também, pela laboriosidade que o artista emprega ao longo de 

anos de pesquisa, estudos e pela própria produção do material que irá gerar o 

produto final. 

É importante que não se confunda o "produto" do qual falo aqui com aquele produto 

comercial. E hoje admito que no campo da arte é turvo, diluído, o conceito que 

define o que é produto. Às vezes, nem é preciso um olhar muito apurado para 

identificar farsas artísticas, produções desenvolvidas com a finalidade 
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exclusivamente comercial, e quase sempre vazias de sentido. Mas não cabe aqui 

levantar esssa questão com o propósito de um debate aprofundado. Vamos então 

retomar o pensamento. Até porque esse não é nem de longe um dos fatores que 

motivam a produção artística de Guy Veloso. Para ele o que interessa é a 

descoberta, a busca pelas formas humanas de expressão e comunicação do 

sagrado. Seus trabalhos surgem de sua curiosidade espontânea acerca do tema o 

qual ele vem se debruçando há mais de duas décadas. 

Sua técnica, ouso dizer, é intuitiva e fortemente influenciada pela cena. O que não 

significa, claro, que seja aleatória. O fotógrafo diz se preocupar muito com sua 

própria estética e a composição do quadro. Ele não se prende a padrões de manuais 

técnicos, e assim consegue nos fazer enxergar a cena com seus próprios olhos, o 

que nos transporta para o momento efêmero da captura daquela imagem. De 

alguma forma conseguimos identificar alguma afinidade com as cenas de Guy 

Veloso. Ainda que inconscientemente, encontramos algo nosso, ou que nos falta, 

naquelas cenas.  

"As imagens que formam nosso mundo são símbolos, sinais, 
mensagens e alegorias. Ou talvez sejam apenas presenças vazias 
que completamos com o nosso desejo, experiência, questionamento 
e remorso. Qualquer que seja o caso, as imagens, assim como as 
palavras, são a matéria do que somos feitos" (MANGUEL, 2001, p. 
21). 

A cor, ou a ausência dela, são escolhas certeiras para determinar o atrito que suas 

imagens causam em nossos sentidos. Se fizermos o exercício de fechar os olhos e 

pedir para alguém narrar em detalhes os elementos do quadro, cores, texturas, 

composição, seremos talvez capazes de sentir igual como se estivéssemos 

visualizando com nossos próprios olhos aquela imagem, tão grande o cuidado do 

artista em plasmar numa visão real todo o movimento imaginário e metafísico do seu 

objeto. 

Joly (2012, p. 19) fala algo que talvez explique essa relação de imagem e psiquismo, 

nesse exercício da criatividade: 

 "A imagem mental corresponde à impressão que temos quando, por 
exemplo, lemos ou ouvimos a descrição de um lugar, de vê-lo quase 
como se estivéssemos lá. Uma representação mental é elaborada de 
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maneira quase alucinatória, e parece tomar emprestadas suas 
características da visão. Vê-se." 

 

A História da Arte sempre foi clara quando trata de arte religiosa, determinando que 

por muito tempo sua principal finalidade era educar o observador, mais no sentido 

de direcionar ou condicionar seu pensamento do que verdadeiramente libertar seu 

olhar e seu pensamento. Diferente desses outros tempos, o olhar de Guy desperta 

em nós, através de sua fotografia, um prurido inquietante que nos leva a querer 

saber mais. As imagens que Guy nos apresenta nos levam a imaginar caminhos 

possíveis de encontro com o divino. Ainda que esse divino seja uma individualidade 

latente no obervador. Mesmo aquele observador indiferente ao sentimento religioso 

ou de fé, consegue, por aquele tempo, ainda que através de seus filtros críticos 

pessoais, compreender a moticação dos personagens retratados. 

Vigotski (2001) em seus estudos da Psicologia da Arte fala da teoria do contágio. 

Baseado em Tolstói que diz que os homens tendem a se deixarem contagiar pelos 

sentimentos de outros homens, e que a atividade da arte se baseia nisso. Talvez 

isso explique essa certa identificação solidária que a fotografia de Guy desperta em 

alguns. 

"Considerar a imagem como uma mensagem visual composta de 
diversos tipos de signos equivale, como já dissemos, a considerá-la 
como uma linguagem e, portanto, como uma ferramenta de expressão e 
de comunicação. Seja ela expressiva ou comunicativa, é possível 
admitir que uma imagem sempre constitui uma mensagem para o outro, 
mesmo quando esse outro somos nós mesmos" (JOLY, 2012, p.55) 

 

A obra de Guy Veloso busca transcender sem desconsiderar a religião individual de 

cada observador e levá-lo à um lugar onde o corpo se torna instrumento de 

expressão do mistério sagrado e ao mesmo tempo ferramenta de troca e barganha 

com o divino. Seja ele desconhecido ou não. 

 O corpo. Esse é o veículo que materializa o sentido das manifestações 

retratadas por Guy. É o corpo o ponto de encontro do humano com o divino, da arte 
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com a religião, da matéria com o metafísico. Em todos os diversos movimentos 

retratados é o corpo que comunica e materializa a mensagem da alma. Pode-se 

dizer que é o corpo, e não o lugar, o palco onde acontecem as trocas que o artista 

busca retratar.  

 

Entre coisa e espaço 

A obra de Guy Veloso encontrou hoje, certamente, seu espaço. Não sem 

controvérsias. O artista já foi recusado em alguns lugares sob a alegação de seu 

trabalho não ser arte. Sobre o duelo entre fotografia documental e fotografia 

artística, José de Souza Martins tem uma fala marcada de coerência que pode 

finalmente esclarecer que essa questão posta pelas ciências sociais nem deveria 

existir.  

"A suposta pureza virginal da sociedade observada se perde no ato 
fotográfico, ao mesmo tempo em que se enriquece com a luz que 
advém dessas mediações e interveniências. Nesse sentido, perdem-se 
as ciências sociais no falso dilema da distinção entre fotografia 
documental e fotografia artística. Não só porque pode haver uma 
indiscutível dimensão artística na fotografia documental, como na obra 
de Sebastião Salgado ou de Pierre Verger, como obviamente há uma 
indiscutível dimensão documental na fotografia artística." (MARTINS, 
2002) 

Hoje ele goza de uma identidade autoral bem marcada, reconhecível ao olhar 

familiarizado com a sua arte. Grandes coleções, acervos respeitados no mundo 

todo, como Essex Collection of Art from Latin America; Bilioteca Nacional - Rio de 

Janeiro; Museu da Fotografia de Curitiba; MABE - Museu de Arte de Belém; MAR - 

Museu de Arte do Rio; Coleção Joaquim Paiva / Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro; MAM - SP; Pirelli - MASP; e vários outros, possuem obras suas. Museus e 

galerias bem conceituados, sérios e criteriosos em seus processos de curadoria, se 

abrem para expor seus trabalhos. 

Até hoje foram seis grandes projetos produzidos e apresentados. E se 

considerarmos o tempo e as características de elaboração de seus trabalho esse 

número revela uma produção profícua. 
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No site onde o artista apresenta seu trabalho podemos perceber a essencia da sua 

arte. Os projetos são os seguintes: 

- Amazônia Mítica 

- Índia 

- Alquimia 

- Entre a Fé e a Febre: Retratos 

- Círio (Belém-Pará) 

- Penitentes 

Ao visitar a obra do fotógrafo é possível perceber a coerência de seu trabalho e o 

respeito ao seu tema. As imagens são consonantes. O observador percebe a 

identidade comum a elas e a marca autoral do autor. 

Visitar o trabalho de Guy Veloso nos coloca em contato com questões muita vezes 

evitadas, pela natureza incômoda do desconhecido. É um exercício de reflexão 

acerca de algo que vai além da própria imagem, que ultrapassa as questões práticas 

e invade a seara filosófica. É algo, enfim, que modifica o observador. 
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