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Ela se tornou uma extensão do meu olho e, 
desde que a descobri, jamais me separei dela. 
Vagava pelas ruas o dia inteiro, sentindo-me 
muito alerta, pronto a dar um bote, 
determinado a capturar a vida – a preservar a 
vida no ato de viver. Acima de tudo, eu 
ansiava captar, no âmbito de uma só foto, toda 
a essência de um situação que estivesse em 
processo de desdobramento diante dos meus 
olhos. (Cartier Bresson citado por Susan 
Sontag) 

Cenário de José Martí, Bolívar, Pancho 
Villa, San Martin, Che... Basicamente se 
conhece a América Latina pelos contos 
europeus dos livros didáticos. Até hoje 
assistimos nossa história, pelos meios 
oficiais das classes dominantes, 
latifundiários, empresários, grupos 
partidários, exploradores. Viajando pelas 
estradas/carreteras da Latinoamérica se 
encontra uma versão distinta desta que nos 
contam. Entrando no altiplano andino, 
desviando dos centros urbanos, encontram-
se povoados de costumes originários 
trançados entre gerações que constroem 
uma sociedade longe de ser ou estar pobre. 

Talvez, do ponto de vista da lógica do 
capital, poder-se-ia concluir que é um povo 
pobre: não possuem mansões cercadas e 
protegidas por alarmes eletrônicos; não 
possuem meios futurísticos de transporte 
motorizado; não possuem variedades de 
equipamentos eletrônicos de conforto 

Photographic 
Behavior 
translated by Clovis Belbute Peres 

It became an extension of my eye and, 
since I have discovered it, never have I 
departed from it. I wondered through 
streets all day long, feeling very alert, 
ready to lunge, to capture life – to preserve 
life in its living act. Above all, I wanted to 
capture, in one single picture, all the 
essence of a situation that was unfolding 
before my eyes. (Cartier Bresson quoted 
by Susan Sontag) 

The scene of José Martí, Bolívar, Pancho 
Villa, San Martin, Che… Basically, one 
learns about Latin America through 
European telltale didactic books. Even 
today, we watch our history through the 
official media of dominant classes, large 
landowners, businessmen, party groups, 
and explorers. Traveling on the roads of 
Latin America, the eye meets a distinct 
view. Entering the Andean Highlands, 
away from the urban areas, one sees 
villages where original customs are 
preserved by generations that construct a 
society which is a long way from being 
‘poor’. 

Maybe, from the viewpoint of capital, 
one might see this as a poor people: there 
are no fenced, alarm-protected mansions; 
no futurist, motorized transportation; no 
myriad of electronic equipment for 
domestic comforts. People work close to 
the earth, to craftsmanship, to the 
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doméstico. Seguem seu trabalho perto da 
terra, de artesania, de adaptação à vida na 
diversidade de ecossistemas e em 
comunidade. 

O que mais instiga, quando se percorre 
alguns países em um pequeno intervalo de 
tempo, é viver o conflito de classes presente 
em todo continente. É ver, com os próprios 
olhos, a quantidade de gente que vive, 
trabalha, ama, se reproduz. Cruzar a 
América é conhecer a semente da vida que 
nos grandes centros já está apropriada, 
mercantilizada e infértil. 

Cruzar a América é percorrer essa terra que 
presenteou o mundo com muita riqueza e 
que segue oferecendo matéria prima, força 
de trabalho, lazer para a turistada em troca 
de uma aculturação consumista, que 
deteriora os costumes autóctones, simples, 
solidários, harmônicos, coletivos, 
sustentáveis. Pode-se dizer que esta 
hierarquização de classes é tradicional nas 
diversas civilizações no decorrer da história. 
Mas, está certa? É inevitável? Necessária? 
Não será o gringo ou o governo 
representativo que dirá sobre a 
independência do latinoamericano. A 
liberdade se sustenta em bases políticas, 
econômicas e culturais de cada pessoa 
dentro de sua comunidade. 

A iniciativa da proclamação de um outro 
mundo possível ainda não declarou uma 
fórmula para se executar. Mas também não 
sei se é uma fórmula que temos que buscar. 
Um método milagroso como solução para a 
independência dos povos. Esta é a idéia da 
globalização capitalista, oferecer um plano 
de desenvolvimento comum para todos os 
países da América, através do Banco 
Mundial entre outras instituições. Um 
remédio e, de brinde, uma nova 
enfermidade. 

Estas fotos são expressões de protestos 
sociais, bem como de modos de viver e de 

diversity of living ecosystems and in 
community.  

When one travels to so many countries in 
a short time span, what is most intriguing 
is to see the class conflict present all over 
the continent, and to see with our own 
eyes the number of people who all live, 
work, love and reproduce. Crossing 
America is to meet the life seed that has 
already been appropriated, merchandized 
and made infertile in the large centers. 

Crossing America is to roam through this 
land that has presented the world with 
much richness and that continues to offer 
raw materials, labor force and touristic 
leisures in exchange for a consumerist 
enculturation which ruins native, simple, 
solidary, harmonic, collective and 
sustainable customs. One might say that 
this class hierarchization is normal for a 
diverse set of civilizations throughout 
history. But, is it right? Is it inevitable? Is 
it necessary? It will not be the gringo or 
representative government that will 
define the independence of Latin-
Americans. Freedom is supported by the 
political, economic and cultural bases of 
each person within his or her community. 

The initial proclamation of another world 
being possible has not yet declared a 
formula through which it can be 
executed. However, I am not certain it is 
a ‘formula’ that we must seek; a 
miraculous method as the solution for the 
peoples’ independence. This is the idea 
of capitalist globalization: to offer a 
‘development plan’ that is common to all 
American countries, through the World 
Bank and other institutions. A medicine 
and, as an extra gift, a new infirmity. 

These pictures are expressions of social 
protest, as well as ways of living and 
traditional customs. They show the direct 
or indirect resistance of cultures to a 
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costumes tradicionais. Mostram a 
resistência direta ou indireta de culturas ao 
pensamento único que pretende globalizar 
ambições comuns, projetar consumos e 
estabelecer necessidades que sustentem um 
sistema baseado no mercado. São 
testemunhos visuais que iniciaram há 10 
anos atrás, acompanhando fatos locais, 
ampliando aos poucos o campo de visão da 
cidade, do estado do Rio Grande do Sul ao 
Brasil e além fronteiras. Boa parte delas 
foram feitas durante uma viagem que 
iniciou no Chuy no dia 8 de julho de 2005. 
Percorrendo Uruguai, Argentina, Bolívia, 
Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. 
Entrando no Brasil por Santa Helena em 
Roraima, descendo até Porto Alegre num 
intervalo de oito meses.  

A idéia nasceu e foi crescendo durante 
alguns anos de estudo e trabalho no 
jornalismo em Porto Alegre, da observação 
e participação em organizações sociais, do 
trabalho de documentação, da 
inconformidade diária com a cultura do 
acúmulo do lucro, insustentável e 
competitiva, opressora; com a prática 
política que maneja massas em beneficio de 
interesses de poucos, fazendo apologia da 
dependência. Uma atitude fotográfica, uma 
documentação das vidas, dos rostos, dos 
cultos e das práticas dos povos 
latinoamericanos; dando continuidade a uma 
escola fotográfica que se estrutura no início 
do séc. XX e da qual fazem parte Robert 
Capa, H.C. Bresson e David Seymour. A 
escola do fotojornalismo que conhecemos 
hoje: “O olho do fotojornalista é orientado 
pelo princípio do momento decisico, uma 
expressão desenvolvida por Henri Cartier-
Bresson para sintetizar seus sentimentos 
sobre a convergência, no tempo e no espaço, 
dos elementos visuais críticos” (Dunleavy, 
2006: 2). Assim declara Emmet Gowin: “A 
fotografia é um instrumento para lidar com 
coisas que todos sabem mas a que não 
prestam atenção. Minhas fotos tencionam 

single philosophy; one that claims to 
globalize common ambitions, projects 
consumptions and establishes needs that 
sustain a system based on the market. 
They are visual testimonials that began 
10 years ago, following local facts, 
widening the perspective slowly, from 
the city to the province of Rio Grande do 
Sul, Brazil, and beyond the border. Many 
pictures were taken during a trip that 
started in Chuy (at the border of  Brazil 
and Uruguay) on 8 July 2005. It included 
Uruguay, Argentina, Bolivia, Peru, 
Ecuador, Colombia and Venezuela, 
returning to Brazil through Santa Helena, 
in Roraima State, and moving down to 
Porto Alegre in a period of eight months. 

The idea was born and nurtured during a 
few years of study and work in 
journalism in Porto Alegre; it stemmed 
from the observation of, and participation 
in, social organizations, from 
documentation work, from the daily non-
conformity with the culture of profit 
accumulation; unsustainable, competitive 
oppressing, and a political practice that 
manages the masses in the interest of a 
few, producing an apology for 
dependence. This is a photographic 
attitude, a documentation of lives, of 
faces, of creeds and practices of the 
peoples of Latin America. This is the 
continuation of a photographic school, 
put in place at the beginning of the 20th 
century, that included Robert Capa, H.C. 
Bresson and David Seymour. This is the 
school of photojournalism, as we know it 
today: “The photojournalist’s eye is 
informed by the principle of the decisive 
moment, an expression coined by 
photographer Henri Cartier-Bresson to 
sum up his feelings about the 
convergence of critical visual elements in 
time and space” (Dunleavy, 2006: 2). As 
Emmet Gowin states: “A photograph is 
an instrument which allows us to handle 
problems we all know about but do not 
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representar algo que não se vê.” 

Eu quero lembrar todos que a Magnum foi 
criada para nos permitir, em fato para nos 
obrigar, a trazer um testemunho de mundo aos 
nossos contemporâneos de acordo com nossas 
próprias habilidades e interpretações. Quando 
eventos significativos acontecem, quando não 
envolvem uma grande quantia em dinheiro e 
se está presente, deve-se ficar 
fotograficamente em contato com as 
realidades que aparecem em frente as nossas 
lentes e não exitar em sacrificar conforto 
material e segurança. Esse retorno às origens 
manterá nossas cabeças e nossas lentes sobre 
a vida artificial que tantas vezes nos cerca. 
Estou surpreso em ver até que ponto, tantos 
de nós estamos condicionados quase 
exclusivamente pelos desejos dos clientes. 
(Cartier Bresson citado por Chris Boot) 

pay any attention to. My photographs are 
supposed to show something you can’t 
see.” 

I want to remind everyone that the 
Magnum was created to allow us, in fact 
to force us, to bring a testimony of the 
world to our contemporaries according to 
our skills and interpretations. When 
significant events occur, when they do not 
involve a large sum of money and one is 
on the spot, one must remain 
photographically in contact with the 
realities that appear before our lenses and 
not hesitate in sacrificing material comfort 
or safety. This return to the basics will 
maintain our heads and our lenses above 
the artificial life that surrounds us. I am 
surprised to see to what extent many of us 
are conditioned almost exclusively to the 
wishes of our clients. (Cartier Bresson, 
quoted by Chris Boot) 

 

 

 
Retorno da escola no povoado de San Isidro, província de Salta, entre montanhas do norte argentino 
Returning from school in the village of San Isidro, Salta province, in the mountains of North Argentina 
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Mercado popular de Pisaq, no vale sagrado que leva à Machu Pichu 
Popular market of Pisaq, in the sacred valley that leads to Machu Pichu 
 

 
 

 
Artesanía indígena em Purmamarca, província de Jujuy, Argentina 
Indigenous craftwork in Purmamarca, Jujuy province, Argentina 
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Artesãs de Pisaq, caminham entre as ruínas, procurando os turistas 
Craftswomen from Pisaq walking in between the ruins looking for tourists 

Aji acompanha qualquer prato boliviano, 
mistura de pimenta e tomate 
Aji, a mix of pepper and tomato, which is used 
in all Bolivian dishes 
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Madres de Mayo, carregam as cinzas de Olga Aredez até a praça de Libertador San Martín, Jujuy, 
Argentina, durante 29º Marcha del Apagon, em memoria das vítimas da ditadura; Julho de 2005 
‘Madres de Mayo’ carrying the ashes of Olga Aredez to the park of Libertador San Martín, Jujuy, 
Argentina, during the 29th March of Darkness in memory of the victims of the dictatorship; July 2005 
 

 
Mulheres Quetuas, durante levante indígena contra o Tratado de Livre Comércio com EUA, Quito, 
Equador, novembro de 2005 
Quetua women during the indigenous uprising against the Free Trade Agreement with the USA, Quito, 
Ecuador, November 2005  
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Família de campesinos, interior de Cochabamba, Bolívia 
Peasant family in the interior of Cochabamba, Bolivia 
 
 
 
 

 
Tecelã trabalhando o algodão, interior de Sucre, Bolívia 
Woman weaver working the cotton in the interior of Sucre, Bolivia  
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Cemitério no topo da montanha, Salta, Argentina 
Cemetery on top of a mountain in Salta, Argentina 
 

 

Mercado dos Mineiros, Bolívia. Mantimentos e 
todos utensílios usados nas minas de Potosí: 
Coca, cigarros, álcool, galochas, capacetes com 
luz entre outras ferramentas 
Miners market, Bolivia. Mantimentos and all 
utensils used in the mines of Potosí: Coca, 
cigarettes, alcohol, shoes, helmets with lights, 
amongst other tools 
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Tropeiros levando mantimentos para o povoado San Isidro  
Mule packers carrying foodstuff to the village of San Isidro 
 

Sucre: uma das tantas festividades católicas 
espalhadas pela Bolívia

Sucre: one of the many catholic celebrations 
throughout Bolivia
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Peru, litoral norte 
The North coast in Peru 
 

 
 

 
Neve provoca congestionamento das 22h às 8h, na Cumbre entre Cochabamba e La Paz, Bolívia 
Snow causes a hold-up from 10pm to 8am on the road between Cochabamba and La Paz, Bolivia 
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Missa na chegada em Quito das comunidades 
do sul ecuatoriano para o levante indígena 
contra o TLC 
A mess for the people arriving in Quito from 
South Ecuador for the indigenous uprising 
against the FTA 
 

San Domás tem 46 anos e trabalha coletando 
sal na cidade de Colchani, departamento de 

Potosí, Bolívia. Ganha 60 Bolivianos por 
tonelada, cerca de 21 reais

San Domás is 46 years old and works collecting 
salt in the city of Colchani, Department of 

Potosí, Bolivia. He earns 60 Bolivianos per 
tonne, around 10 US Dollars
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Calchani, mais ou menos 350 km e a 5h de viagem de Cochabamba. Uma área de terra que foi entregue a 
população na reforma agrária de 1953 
Calchani, around 350 km or 5 hours trip from Cochabamba. A settlement which was part of a land reform 
process in 1953 
 
 

 

Lideranças indígenas no 2º Encontro Social 
Alternativo, realizado em setembro de 2005 em 
Camiri, Santa Cruz, Bolívia 
Indigeneous leadership at the 2nd Alternative 
Social Meeting, which took place in September 
2005 in Camiri, Santa Cruz, Bolivia 
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Campesina brasileira, protesta durante conferência sobre reforma agrária da FAO/ONU, em Porto Alegre, 
março de 2006 
Brazilian peasant protesting during a conference about land reform of the Food and Agriculture 
Organization (FAO) in Porto Alegre in March 2006 

Exercito argentino fecha a ponte da amizade em 
Uruguaiana, impedindo a passagem da 7ª 
Marcha dos Sem, em 5 de agosto de 2002

The Argentinian army closes the Friendship 
Bridge in Urugaiana, blockading the passage of 

the 7th Marcha dos Sem (‘March of those 
without anything’) on 5th August 2002
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Protesto indígena em Quito, Equador 
Indigeneous protestor in Quito, Ecuador 
 
 
 

 
Mulheres do MST, em assentamento na região das Missões no Rio Grande do Sul, setembro de 2002 
Women from the Landless Workers Movement (MST) in a settlement in the region of Missões in Rio 
Grande do Sul, September 2002 
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Cozinha andina, fogo de chão e produtos da agricultura familiar 
Andean kitchen with a fire in the ground and products of family agriculture 
 
 

 
Protesto das mulheres contra o latifúndio, no Congresso da FAO em Porto Alegre 
Women protesting against big landowners at a Congress of the Food and Agriculture Organization (FAO) 
in Porto Alegre 
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