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1. Resumo 

O presente artigo pretende analisar a construção da narrativa da religiosidade 

brasileira na fotografia de Guy Veloso, que fotografa manifestações religiosas desde 

1987. Este artigo terá como base as noções de foto-expressão e reportagem 

dialógica, de André Rouillé, e a criação de uma nova realidade através da foto e 

fotografia como criadora de discurso, conceitos de Boris Kossoy. 

 

2. Introdução 

Guy Veloso começou a unir, aos 18 anos, dois grandes interesses que o 

acompanharam desde então: a fotografia e a religião. É esta aproximação com o 

mítico que destaca sua produção fotográfica. A partir disso, ele tenta narrar a 

experiência brasileira religiosa. É através do dialogismo como forma de comunicação 

que ele consegue se aproximar e, logo, retratar as mais diversas manifestações da 

fé. Por conta disso, seu discurso fotográfico é permeado por um autor que sobrepõe 

sua individualidade coletivizada à foto-documento.  

 

3. Objetivos 

Analisar algumas das produções do fotógrafo brasileiro Guy Veloso, para 

evidenciar as possibilidades comunicacionais que existem dentro do ato fotográfico 

ao retratar a realidade do outro. Como é possível criar uma narrativa da religiosidade 

brasileira de forma respeitosa e dialógica? E o que esta narrativa se diferencia 

daquela já realizada por diversos fotógrafos? 

 

4. Metodologia 

 O artigo se inicia com uma pesquisa bibliográfica de fundamentação teórica 

para compreender a comunicação presente no ato fotográfico. As estratégias 

comunicacionais de Veloso parecem assemelhar-se com os conceitos de André 

Rouillé de reportagem dialógica e fotografia-expressão (Fotografia: entre Documento 

e Arte Contemporânea, 2009). Nesta fase inicial também foi pesquisada a criação de 

uma nova realidade através da foto e fotografia como criadora de discurso, conceitos 

de Boris Kossoy (Realidades e Ficções na Trama Fotográfica, 2009). Após os 

conceitos terem sidos definidos, fotografias do Guy Veloso serão analisadas. As 

imagens selecionadas serão as que melhor retratam o processo de reportagem 

dialógica e os conceitos de foto-expressão.   



 

5. Desenvolvimento 

 Guy Veloso em seu trabalho procura apagar o recuo, o afastamento e o 

desprendimento - regras tão privilegiadas e comuns dadas às leis da fotografia. O 

dialogismo como prática comunicacional procura “produzir o verdadeiro de maneira 

muitas vezes coletiva e interdisciplinar” (ROUILLÉ, 2009, p. 183). Um verdadeiro que 

faça sentido para aquele que fotografa, aquele que vê a fotografia e, em especial, 

para aquele que é fotografado. Ao ser dialógico, Veloso investe seu interesse pelas 

pessoas e, logo, pelas manifestações da fé presente no corpo desses indivíduos. 

Este distanciamento pode ser ainda mais presente ao retratar fenômenos que foram 

relegados pela modernidade: em especial quando um dos grandes símbolos deste 

período é a câmera fotográfica, devido ao seu nascimento e sua relevância neste 

tempo, como afirma André Rouillé (2009).  

 Ao resgatar da escuridão da noite os resíduos de uma fé antiga que a 

modernidade concebeu como loucura, folclore, crendice e ignorância (DE SOUZA 

MARTINS, 2014), o dispositivo fotográfico de Veloso contém um paradoxo: como um 

aparelho, criado e perpetuado na modernidade, consegue tornar claro, de forma 

respeitosa, aquilo que a própria modernidade exclui? De acordo com Boris Kossoy 

(2009), as referências históricas, sociais e culturais daquele que está pressionando o 

botão da câmera fotográfica influenciam no enquadramento que esta pessoa dará.  

Devido a vivência e crença religiosa de Guy Veloso é que ele é capaz de retratar de 

forma respeitosa e dialógica essas realidades.  

 Ele, por ser complacente com a religiosidade brasileira, é obrigado a inventar 

uma estética própria na qual sua crença esteja presente - por isso a presença das 

cores chamativas, do balanço da câmera, do foco-não-focado, capazes de gerarem 

um ar de misticismo no qual a força interpretativa do fotógrafo está presente. São 

elementos que demonstram que o sujeito, o autor, se sobrepôs à máquina e ao real. 

Ao fotografar, Guy Veloso pretende ultrapassar os limites impostos pelo registro. 

Devido a isso, sua fotografia pode ser caracterizada como fotografia-expressão, 

termo cunhado pelo pesquisador francês André Rouillé. O elogio da forma, a 

afirmação da individualidade do fotógrafo e o dialogismo com os modelos são as 

principais características desta prática fotográfica. Veloso produz e constrói, através 

de técnicas fotográficas, como velocidade baixa do obturador, e respeito ao outro, 



um mundo ficcional que está sempre calcado no mundo real, com o objetivo de criar 

uma nova realidade na qual o invisível do mítico seja visível para o outro.  

 

6. Resultados Preliminares  

 É perceptível na prática fotográfica de Guy Veloso as características da 

reportagem dialógica. Além disso, ao tentar criar uma narrativa sobre a religiosidade 

brasileira, ele cria uma estética própria para representar o invisível da religiosidade, 

o colocando no campo da fotografia-expressão de Rouillé, pois a individualidade 

coletivizada do autor é evidente. Sua aproximação, tanto com a religião quanto com 

as pessoas que a praticam, é o que diferencia seu trabalho daquele realizado por 

aqueles que tratam da religiosidade por um viés mais objetivo e que poucas vezes 

se declaram religiosos ou espiritualizados. 
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