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O Concurso Latino-americano de Fotografia Documental Os trabalhos e os dias organizado por  
La Escuela Nacional Sindical-Colombia, relata o êxito da presente versão, em que recebeu 3.254 
fotografias que foram enviadas por 573 fotógrafos procedentes de 23 países. Os trabalhos foram 
submetidos a un corpo de jurados que definiu uma mostra de 94 obras finalistas. 
Sobre essa seleção trabalhou o juri, composto por Donna de Cesare (USA), Marcelo Buainain 
(Brasil) e Santiago Harker (Colombia), cujo veredicto se fez público no dia 7 de outubro durante o 
seminário “Do Documento ao Documental”, na Universidade Jorge Tadeo Lozano em Bogotá na 
Colombia. Lugar onde se realiza também a exposição dos trabalhos finalistas.  
 
O Júri de Premiação definiu o seguinte quadro de ganhadores em cada uma das cinco categorias: 

 
GANHADOR CATEGORIA HOMENS TRABALHADORES   
Título: Cristal (serie x 5) 
Autor: Alejandro Ariel Silva Zamora 
País: MÉXICO 

“Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 36 anos de vida, a metade deles como palhaço. José Juan Durante 

Mendoza, mais conhecido como Cristal. É psicólogo e toda a sua vida tem vivido com artrite reumatóide, o 

que dificulta a sua mobilidade o faz dependente para levar em frente à maioria de suas atividades. Iniciam 

sua jornada às 6 da manhã (maquiando-se) e termina às 18h. A atividade consiste em posicionar-se em 

alguma esquina da cidade e esperar que as pessoas que por ali passam lhe entreguem algum dinheiro. É 

auxiliado por Pollo, um amigo e companheiro de ofício. A o dia gana em torno de $150,00 pesos, que usa 

para pagar seus custos diários. Considera-se feliz e é percebe-se que é feliz”. 

 

 



 

 

 

Sustentação do Júri: 

Comum estilo de composição onde prevalecem as diagonais, o fotógrafo constrói sua narrativa 

com síntese e dinâmica, permitindo compreender de forma humana o universo cotidiano de um 

artista de rua que depende de um amigo para ganhar a vida. Somente é possível sentir admiração 

por alguém como Cristal, que sendo vítima de tremenda má sorte não quer passarão mundo 

energia negativa, pelo contrario, quer compartilhar felicidade com os demais. 

 
 
 
 

 
 



GANHADOR CATEGORIA MULHER TRABALHADORA 
Título: Entre Costales (serie x 3) 
Autor: Juan Diego Buitrago Cano  
País: COLOMBIA 

“Dona Fabiola é uma mulher jovem e de braços fortes, tem 5 filhos e vive em um rancho localizado em um 

terreno ilegal em um dos extremos da capital da Colômbia. Saiu de Topaigi, Cundinamarca, por ameaças da 

gerrilha. Como muitos outros refugiados terminou em Bogotá tentando refazer sua  vida. Seu trabalho 

diario é extenuante, lhe fez perder músculos e lágrimas. Todos os días se levanta cedo e viaja pela estrada 

até Corabastos, a maior central de alimentos do país. Lá recolhe sacos sujos, os leva até um terreno 

localizado no setor onde vive e começa o trabalho de lavar e secar as centenas de sacos para poder vendê-

los. Em sua humilde casa, paga cerca de 90 dólares de aluguel e outros U$70,00 de serviços. Todos os días 

se levanta esperando que sua sorte e a vida lhe sorriam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentação do Juri: 

 “Através de um  olhar humanista o fotógrafo testemunha com sinceridade a sofrida 
realidade de uma joven mulher que é uma chefa de família e refugiada do conflito 
colombiano. Apenas três imagens são suficientes para situarmos no universo 
dramático em que vivem as mulheres que trabalham tanto na rua como em casa. A 
primeira fotografia da série o retrato da mãe com sua filha é de uma grande beleza 
plástica e humana pelo sentimento de tristeza que transmite”.  
 
 



GANHADOR CATEGORIA NIÑEZ TRABALHADORA 
Título: Torito y El Gato (serie x 5)  
Autor: Emiliano Javier Thibaut Muchnik 
País: MÉXICO 

“Torito e O Gato” são irmãos de 12 e 13 anos respectivamente, que trabalham 7 horas diárias, os 7 dias da 
semana, cortando cana nas redondezas de Tala, uma pequena cidade do estado de Jalisco, México. Todos 
os dias eles e seu pai Roberto “el Pala”, são recolhidos por um dos 25 caminhões que transporta 
trabalhadores a os canaviais. Quando levantam suas pesadas foices para cortar a cana de açúcar, tiram de 
seu interior um adulto que ainda não existe. Não estudam porque dizem que na escola não se prende nada 
de útil para a vida. A tarde brincam com seus amigos do bairro, caçam pássaros e se banham no rio. 
 
"A pesar de viver em ambientes muito rudes, são pessoas respeitosas. Sua mãe teme pela presença de um 
grupo criminoso local que em algumas ocasiões recrutam jovens. No começo de meu trabalho com esses 
meninos tive a impressão de que seu pai era cruel e os explorava, mas assim que voltei e me abriram as 
portas de sua casa, ficamos amigos e continuei documentando com mina câmera sua vida diária, percebi o 
quanto equivocado estava. Seu pai longe de ser um explorador, é seu protetor, mas sem o trabalho dos 
menores, não comprariam se quer as três refeições diárias. Essa realidade se repete em centenas de 
milhares de lugares mexicanos. É parte de um problema estrutural de enormes proporções que vem 
aumentando em todo o país”. 
 

 
 

 



 

 
Sustentação do Juri: 
 
“Nesta série o autor forma um arco narrativo utilizando elementos descritivos que nos envolvem 
no contexto do trabalho dos protagonistas. Usa recursos como variações de proximidade, 
descrição de detalhes, justaposição de elementos, retrato, etc. Para levar-nos a sentir algo da 
experiência dos pequenos irmãos. O texto do fotógrafo revela que se conectou com a vida dos 
personagens, transformando sua percepção na medida em que se relacionava com eles”. 
 

 
 

 
GANHADOR CATEGORIA TRABALHADORES MIGRANTES 
Título: Un acordeón sueña Colombia 
Autora: Teresa Vicente Corredera  
País: ESPAÑA 

“Espanhola em Niza, de passeio por suas velhas ruas, faz duas semanas me sinto atraída pela música de um 

Acordeão. Volto até o velho acordeonista, que toca, nostálgico, as notas do bolero “Sabor a Mí”. Pergunto a 

mim mesmo de onde será. Colombiano me diz. Mais um dos muitos imigrantes latinoamericanos na França, 

outro que nos esquece…a música latina, os risos de sua gente, a vida nas ruas, o ritmo pausado, o balanço 

dos quadris, o olhar franco, direto como o que troca comigo. E a continuação, um sorriso triste para a foto, 

ou talvez para mim…porque compreendo”.   

 

 



 

 

Sustentação do Juri: 

“Esta fotografia a pesar da opção de formato quadrado e de ser colorida, poderia ser uma das tantas 

fotografias realizadas por August Sander, um autor que soube combinar de forma magistral o retrato com 

os ofícios. A simplicidade com que foi realizada, sem buscar subterfúgios para a composição, enfatiza a vida 

simples deste imigrante colombiano que enfrenta, como outros tantos latinoamericanos, os desafios de 

sobreviverem território europeu”. 

  

 

 

 

 



GANHADOR CATEGORIA HERÓIS DA CLASSE TRABALHADORA 
Título: Tres y Veinte  (serie x 4) 
Autor: Gustavo da Costa Basso 
País: BRASIL 

"Em 1º de junho de 2013, as tarifas de ônibus, metrô e trens de São Paulo subiram de R$ 3 para R$ 3,20. O 

aumento sem melhorias no serviço levou a que em 6 de junho fosse realizado o primeiro protesto contra o 

aumento. Em pouco mais de uma hora a polícia chegou com seus cassetetes, balas de borracha e gás 

lacrimogêneo. Nas próximas duas semanas, muitas outras manifestações se seguirem a esta primeira.  

Os governos estaduais e da cidade de São Paulo insistiam que não era possível reduzir as tarifas, e assim os 

protestos se seguiram, liderados pelo MPL (Movimento Passe Livre), e com a perplexidade da grande mídia. 

Sempre presente também era a ação violenta e desproporcional da polícia. Em 13 de junho, dezenas de 

pessoas foram detidas por levar apenas vinagre, contra o gás lacrimogêneo, ao protesto; dezenas de outros 

foram feridos por bombas e balas de borracha, no dia mais violento desde o início das manifestações. Um 

fotógrafo ficou cego com um tiro de borracha no olho; e outra jornalista foi salva pelos óculos. Ainda assim 

a taxa continuava em R$ 3,20  

Em 18 de junho, um dia depois que cerca de um milhão de pessoas saíram às ruas, o prefeito e o governador 

decidiram voltar ao preço anterior. Em 11 anos, foi a vitória mais simbólica da classe trabalhadora, para 

quem os 20 centavos fazem muita diferença." 

 

 

 



 
Sustentação do Juri: 

"Informação, agilidade e coragem são os principais atributos que caracterizam a proposta foto 

jornalista de este autor. É uma série que revela capacidade de capturar cenas de ação com um 

equilíbrio estético e considerável habilidade refinada para organizar bem os elementos em meio a 

situações de alta tensão. O fotógrafo tem claro o diálogo entre os elementos de uma imagem, 

porque as fotos estão realmente dizendo". 

 
 
 

RESUMO DO JÚRI PREMIAÇÃO  
 
 

DONNA DE CESARE 

Donna De Cesare é uma escritora, fotógrafa e educadora que documentou durante três décadas 
situações relacionadas à violência política e social na América Central e parte da América do Sul. 
Seu trabalho sobre as gangues dos Estados Unidos e América Central é bastante conhecido. Suas 
fotografias e testemunhos na Guatemala e Colômbia com crianças vinculadas à guerra, que foram 
vítimas de abuso ou que padecem o estigma do HIV, ajudaram a Unicef na elaboração de 
protocolos para fotografar crianças em situação de risco. É consultora do Centro de Art para El 
Periodismo y Trauma, e também professora associada de Jornalismo da Universidade do Texas, 
em Austin no Texas. 

Seu trabalho pode ser melhor consultado através do site: www.donnadecesare.com  

 

MARCELO BUAINAIN 

Fotógrafo e documentarista brasileiro. Foi citado como um dos 10 nomes mais importantes da 
fotografia brasileira pela revista PhotoMagazine. Em 2009, junto com outros sete fotógrafos 
brasileiros foi convidado a integrar a Mostra Coletiva Bressonianas, em homenagem a Henri 
Cartier-Bresson, realizada em São Paulo. Em 2011 publicou “Mi Amas Vin”, projeto sobre a 
religiosidade na Índia, que recebeu menção honrosa de melhr livro no Concurso Picture of The 
Year (POY). Em 2012, seu trabalho sobre a família foi premiado na França com o Premio Martin 
Chambi e com uma mostra la Galeria VU. Em 2013 expõe na França “Omame”. Na América do Sul 
com a série “Os Mutilados do Sisal”, obteve o premio da categoria Homens Trabalhadores do XIX 
Concurso Latinoamericano de Fotografia Documental “Oss Trabajos e os Días”, na Colômbia. No 
mesmo ano na Argentina recebeu o I Prêmio Latinoamericano de Fotografia. 

Atualmente desenvolve em seu país, graças ao XIII Prêmio Marc Ferrez de Fotografia, um projeto 
de documentação sobre os jumentos do nordeste brasileiro. Mais informações sobre o fotógrafo 
se pode consultar através do site: www.buainain.com 

 

 



SANTIAGO HARKER 

Fotógrafo Colombiano. Suas fotografias estão enfocadas principalmente na paisagem, que se 
combina com a cultura, tradições e costumes das comunidades dos diferentes lugares a que viaja. 
Realizou estudos de pós-graduação em fotografia no San Francisco Art Institute. Seu trabalho foi 
exibido em museus e galerias da Colômbia, México, Áustria, Islândia, Venezuela, Estados Unidos, 
Dinamarca, dentre outros. Publicou 4 livros de fotografia: Colômbia Inédita”, “Wayuu” (cultura do 
deserto colombiano), “Apalaanchi “(pescadores Wayuu) e “Colômbia de Reojo”(2014).  

Seu trabalho pode ser consultado através do site: www.santiagoharker.com/index.html 

 

SOBRE A EXIBIÇÃO DE FOTOGRAFIAS SELECIONADAS 

A exposição de fotos selecionadas está disponível para pessoas ou instituições que o solicitem 
para exibir em qualquer lugar na América Latina ou no mundo, seja no todo ou por categoria. Ele 
também pode ser consultado no site www.ens.org.co de 15 de novembro de 2014. 

 
           PD. 

Agradecemos o fotógrafo Nilo Biazzeto Netto pela ajuda na elaboração desta informação em Português. 
 

 
JAIRO RUIZ SANABRIA 
Director 
Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental 
Los Trabajos y los Días 
Colombia-Suramérica 
Contacto: 
directorconcurso@ens.org.co 
www.ens.org.co 
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