
O Olhar cOmprOmetidO 
de gérald blOncOurt

exposição de fotografia

segundas, quintas e sextas das 15h às 20h
sábados e domingos das 11h às 18h

Todos os anos, tem apetecido à Casa da Achada 
- Centro Mário Dionísio assinalar o 25 de Abril. 
Não «comemorar». Coisa mais simples: dizer a im-
portância da data para as nossas vidas (sim, sem ela 
esta Casa nunca existiria…), conviver e falar com 
quem se conhece ou se passa a conhecer, ver coisas 
desconhecidas ou então esquecidas que, de um modo 
ou de outro, mudam, perturbam, alargam, enrique-
cem as nossas maneiras de pensar e de querer. Ora 
mais ora menos, conforme. Ligando pontas. Nestes 
tempos bem difíceis.
Desta vez, desafiámos – 41 anos depois – a estar con-
nosco uns dias, trazendo uma parte do muito que 

fez, do que diz, do que pensa, do que é, um fotógrafo 
muito especial. Nascido lá longe, no Haiti, exilado 
mais perto, em França, foi apanhando, ao longo da 
sua já longa vida, com uma máquina fotográfica 
(mais a revelação, mais as legendas) lutas e vidas, e 
não por acaso: entre muitas outras, as vidas dos bair-
ros de emigrantes portugueses em França antes do 
25 de Abril, a vida das ruas de Lisboa logo a seguir. 
«Nem sei quantas fotografias tirei. Tudo era para 
fotografar! Os risos, os choros, as flores nos canos 
das espingardas, os encontros entre prisioneiros 
acabados de sair em liberdade!» – conta Bloncourt 
no texto que se segue. Obrigatório ler.

O meu olhar comprometido... 
com os filhos dos «grandes descobridores»...

Gérald Bloncourt
Vim ao mundo em 4 de Novembro de 1926, em Bainet, 

uma pequena aldeia situada a oeste de Jacmel, no sul do 
Haiti. O meu pai, guadalupense, tinha ido para lá depois 
da «grande» guerra de 1914/1918, onde combatera, com a 
minha mãe, francesa de origem italiana, para se aventurar 
como plantador e comerciante de café. Parece que nasci 
numa casa de campo, sobre terra batida, porque a pobreza 
era, naquela época, o nosso quinhão do dia-a-dia. Colo-
cado repentinamente neste contexto social difícil, tive todas 
as oportunidades para descobrir um meio cujos primeiros 
predicados que me vieram à mente foram injustiça, revolta, 
violência, paradoxalmente misturados com solidariedade, 
risos e calor humano. 

A natureza não foi poupada. Um ciclone gigantesco de-
vastou a região e fomos salvos da tormenta in extremis. Logo 
a seguir, os meus pais instalaram-se em Jacmel. A família 
ia sobrevivendo, umas vezes melhor, outras pior. Eu podia 
facilmente aperceber-me das desigualdades da sociedade. 
Havia os ricos, proprietários de todas as casas grandes e bo-
nitas. Todos bem vestidos, ao passo que nos bairros popu-
lares multiplicava-se um povo miserável coberto de trapos, 
em infames casebres. As pessoas das classes abastadas 
desprezavam ostensivamente estes infelizes cuja prole ser-
via com frequência como empregados domésticos, tratados 
com rudeza e, muitas vezes, de forma violenta.

Estávamos em plena ocupação americana. A repressão 
contra qualquer oposição era severa. Os norte-americanos 
reinavam no país como mestres e nem sequer disfarçavam 
o seu desprezo pelos haitianos de todas as categorias so-
ciais. Tratava-se, para dizer bem e depressa, de racismo. 

O meu pai fazia parte daqueles que resistiam a estes 
ocupantes. Chegou mesmo a ser preso. Portanto eu cres-
ci neste ambiente de luta, de ansiedade, mas também de 
compromisso.

Alguns anos mais tarde, em Port-au-Prince, na capital, 
tive uma juventude militante. Tornei-me pintor e gravador, 
e fui um dos fundadores do Centro de Arte que contribuiu 
para o aparecimento dos «pintores do fantástico». Foi 
nessa época que descobri a história da nossa ilha, po-
voada pelos Taïnos, os quais, após o «primeiro genocídio 

do mundo» que custou a vida a mais de um milhão deles, 
foram substituídos por cerca de trinta etnias de africanos 
deportados durante o inqualificável tráfico dos negros. Isto 
fez com que me interessasse pela História da «descoberta» 
da América por Cristóvão Colombo e fiquei a conhecer, por 
conseguinte, a epopeia dos grandes descobridores, Hen-
rique o navegador, Vasco da Gama. Foi aí que pela primeira 
vez tomei conhecimento da existência de Portugal e dos 
seus famosos exploradores. Disse para mim mesmo, nes-
sa época, depois de ter visto num mapa onde ficava esse 
país, que gostaria de lá ir um dia. Não sabia muito da sua 
história contemporânea, mas tinha lido os nomes de Lisboa, 
Porto… Também não podia prever em que circunstâncias lá 
iria parar e estar ao lado dos descendentes daqueles heróis 
fabulosos. 

Em 1946 eu era membro do grupo «La Ruche» que de-
sencadeou os acontecimentos revolucionários das «Cinq 
Glorieuses». Provocámos a queda da ditadura que domi-
nava na época. Mas uma contra-revolução possibilitou que 
uma junta militar nos eliminasse e eu fui exilado do meu país. 

Estou a contar estas coisas para dizer que conheci, tal 
como outros milhões de homens e mulheres, o quanto cus-
ta ter de deixar a sua terra natal – por obrigação – e ter de 
partir para longe… Tenho a noção de que o meu interesse 
pelas questões da «imigração» se deve, em parte, a isto. 

Mais tarde, em França, uma vez jornalista, descobri rapi-
damente que a fotografia era um meio extraordinário para 
testemunhar, denunciar, e participar nas lutas por uma so-
ciedade mais justa. 

Nos meus primeiros anos de prática, descobri que a 
fotografia podia fazer aparecer o Mundo sob aspectos 
que nunca tinham sido «vistos». O dia-a-dia podia ser ex-
traordinário, a vida podia ser transfigurada. Descobri que a 
fotografia – aquela, é claro – era uma arte especificamente 
ligada às técnicas de impressão, à imprensa, à informação. 
Que ela tinha conquistado a sua popularidade descendo à 
rua através dos quiosques de jornais. Que ela entrava em 
milhões de lares pelas revistas e até pela televisão que não 
é nada mais do que «a imagem movimento». Acho, ainda 
hoje, que cada manhã, cada semana, o fotojornalista «ex-
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põe» para milhões de leitores. A sua arte está ligada a esta 
indústria que vejo como uma sala de exposição diária, per-
manente, popular, aberta ao público da rua, aos homens 
de todos os dias. Com isto quero dizer que não separo a 
poesia da informação, o respeito pelos outros do modo de 
informar, a responsabilidade das imagens, do acontecimen-
to que estamos incumbidos de descrever. Um jornalista, um 
fotojornalista, no mundo moderno, é um homem que pode 
desencadear as paixões mais condenáveis, mas também é 
o homem que pode lutar por uma visão mais justa e mais 
humana do nosso futuro. 

A época da guerra da Argélia foi, para mim, um prodigioso 
viveiro de imagens. As manifestações e as greves sucediam-
-se umas atrás das outras. Eu descobria, para meu próprio 
espanto, o racismo a gangrenar as camadas da população 
trabalhadora. Contaminando, por vezes, outros imigrantes 
ou filhos de imigrantes que se consideravam «mais france-
ses» do que os árabes porque eles é que eram europeus… 

A minha forma de lutar contra estas xenofobias era, por 
exemplo, mostrar, em toda a sua humanidade, estas mu-
lheres argelinas ou portuguesas cuidando dos seus filhos, 
lutando para manter limpos os seus bairros de lata lama-
centos. Eu esforçava-me por mostrar aqueles operários que 
trabalhavam na construção de enormes estruturas, ou seja, 
na reconstrução de uma França em ruínas do pós-guerra. 
Eu mostrava os seus rostos simpáticos, afáveis, suscitan-
do respeito. A qualidade dos seus esforços e a beleza dos 
seus gestos. Também os riscos que corriam. Tentava ilus-
trar como todos fazíamos parte da mesma sociedade, em 
que devíamos viver lado a lado, aceitar-nos e estimar-nos.

A cada passo, surgiam cenas que 
me inspiravam. Eu tinha a impressão, 
quando disparava a minha máquina 
fotográfica, que não fazia mais do que 
recopiar os instantes que eu vivia. Era 
como se tivesse utilizado um papel 
químico para reproduzir aqueles mo-
mentos fabulosos. Eu não me sentia 
como um fotógrafo à procura de clichés 
extraordinários, mas como um simples 
escriba recopiando aqueles milhares de 
rostos, aquelas atitudes, aquela força 
que emanava de todos aqueles seres 
que reconstruíam a França. Sim, eu 
tinha-a diante de mim, aquela classe 
operária que me tinha feito sonhar 
quando lia Marx. Ela estava ali, à frente 
dos meus olhos, e todas as convicções 
que me tinham levado a tomar partido, a envolver-me neste 
combate, fervilhavam no meu coração, na minha cabeça. 
Mais do que nunca, sentia-me na obrigação de dizer, de 
traduzir, de transmitir a cólera daqueles homens que que-
riam pôr um fim à sua condição de escravo do capital para 
construir uma sociedade mais justa e mais humana. 

Completamente autodidacta na fotografia, descobria o 
grande Capa, que fotografava a guerra para melhor a com-
bater, bem como outros fotógrafos, como Isis, Maltete… 
Apercebia-me da força desse meio de comunicação visual 
entre os homens que, naquela época (anos 60), ganhava 
estatuto. 

Uma das minhas descobertas essenciais foi ter perce-
bido que não existe nada menos objetivo do que uma ob-
jectiva fotográfica. Como um escritor que com as palavras 
e uma caneta forja o seu estilo, assim é o homem que está 
por detrás da máquina fotográfica que escreve a sua ima-
gem. A fotografia é uma escrita da nossa época. 

Tendo conquistado uma certa notoriedade, e por isso 
uma grande independência, pude escolher os assuntos que 
me interessavam e seguir o meu próprio caminho. 

Primeiro trabalhei como jornalista, procurando redes de 
informadores que me permitissem frequentar todo o tipo de 
lugares e de situações: bairros de lata da região de Paris, 
a passagem clandestina dos imigrantes portugueses pelos 
Pirenéus, reportagem na Espanha de Franco, no Portugal 
de Salazar ou a Revolução dos Cravos, a guerra no Saara 
Ocidental entre os combatentes da Frente Polisário, dos 
terramotos no sul da Itália, em Nápoles, na URSS, na Fin-
lândia, na Guadalupe-Martinica do meu coração... 

No ano de 1964, soube da existência de um enorme bairro 
de lata de portugueses em Champigny-sur-Marne. Fui lá uma 
noite para assistir ao regresso do trabalho desses imigrantes 
que trabalhavam sobretudo na construção civil. Deambulava 
por entre aqueles abrigos de tábuas e de chapas quando, 
ao virar numa daquelas espécies de ruelas, quatro homens 
me cercaram, ameaçadores. Um deles tinha um canivete na 
mão. Falavam pouco francês e perguntavam-me o que é que 
estava a fazer ali com uma máquina fotográfica. Eu tentava 
explicar-lhes o objectivo da minha visita, mas eles não pare-
ciam acreditar no que eu dizia e mostravam-se desconfiados. 
Disseram-me para ir atrás deles. Entrámos numa cabana e 
lá, para minha grande surpresa, encontrei-me diante de um 
militante que já tinha encontrado numa reunião da CGT. Ele 
reconheceu-me e ficou de tal forma espantado também ele, 
que me deu um abraço. Tranquilizou os colegas e vi um deles 
agarrar numa garrafa de vinho do Porto, explicando-me que 
ela tinha sido guardada para um dia especial e que esse dia 
tinha chegado!

Brindámos e, a partir daí, pude voltar sempre que quis. 
Fiz ali amigos e reuni numerosas imagens que foram publi-
cadas na sua maioria. 

As relações estabelecidas com estes portugueses per-
mitiram-me, mais tarde, estar em contacto com militantes 
que lutavam contra a ditadura de Salazar e de estar com 
eles in loco, no seu país, duas vezes. Estes contactos 
também me possibilitaram acompanhar a imigração em 
Hendaye e mesmo nos Pirenéus, e viver, mais tarde, a Re-
volução dos Cravos em Lisboa. Dessa forma, pude fotogra-
far os portugueses nas obras da Tour Montparnasse ou da 

Défense e em muitos outros lugares por 
toda a França. 

A minha maneira de trabalhar era 
estar entre as pessoas que fotografava. 
Quando voltava de uma reportagem, 
era eu mesmo que revelava e imprimia 
as minhas imagens e redigia as respec-
tivas legendas. Nunca quis encerrar a 
fotografia numa «arte» elitista. Sempre 
fui da opinião de que ela deveria de-
sempenhar um papel para abrir a mente 
e fazer pensar sobre o Mundo. 

As reportagens que tinha feito, em 
meados dos anos 60, nos bairros de 
lata portugueses da região parisiense 
e em estaleiros de obras permitiram-
-me estabelecer laços com as organiza-
ções sindicais e os partidos políticos da 

oposição à ditadura de Salazar. Graças a estes contactos, 
pude fazer o meu trabalho de Lisboa ao Porto, assim como 
em Hendaye, por onde passava a maior parte daqueles 
imigrantes. Pude penetrar nesses grupos necessariamente 
desconfiados, visto que saíam clandestinamente, pois o seu 
governo era contra a sua partida, testemunho da enorme 
miséria do país. Consegui informações precisas sobre as 
aldeias a visitar, aquelas de onde quase todos os homens 
tinham saído para ir para França. Com endereços, nomes e 
todo o tipo de informações, eu podia ir de uma província à 
outra evitando ser notado. 

Em 1965, já tinha ido a Hendaye para fotografar os imi-
grantes que por ali passavam para se juntarem aos seus 
compatriotas que viviam nos sórdidos bairros de lata da 
região parisiense. Assisti à chegada em massa daquelas 
famílias desamparadas, carregando nos braços os seus 
bens dentro de malas improvisadas, muitas vezes atadas 
com cordas para que não se abrissem, de tão gastas que 
estavam. Vi estes seres esgotados, a dormir sentados, por 
falta de lugares, nos bancos da estação. Apanhei o comboio 
com eles, para melhor testemunhar o seu infortúnio. Vivi a 
chegada de camiões em que famílias inteiras eram amon-
toadas como gado. 

Durante mais de três semanas, voltei incansavelmente 
àquela região. Graças aos meus contactos pude convencer 
alguns passadores – que escoltavam clandestinamente 
este fluxo de migrantes de Espanha, através dos Pirenéus, 
até França – a deixar-me acompanhá-los. Segui um destes 
grupos que tomavam caminhos de miséria, escondendo-se 
de modo a não serem apanhados pelas patrulhas de guar-



das espanholas. Carregados como animais de carga, os 
infelizes abriam caminho por carreiros quase invisíveis na 
montanha. Gastando os seus sapatos miseráveis nas ro-
chas, até ficarem descalços. Forçados, por vezes, em pleno 
Inverno, a atravessar torrentes de gelo. Tenho nos meus 
arquivos algumas imagens desses instantes dramáticos, 
muitas vezes tiradas sem que o soubessem porque não 
queriam ser fotografados. 

Conheci essa comovente história da «foto rasgada» so-
bre a qual o realizador José Vieira, que veio para França com 
o seu pai imigrante, fez um documentário notável em 2001.

Para terem a certeza de que os passadores não os aban-
donariam pelo caminho, as famílias que ficavam no país 
guardavam metade de uma foto que representava o candi-
dato à passagem clandestina e só entregavam metade do 
valor acordado. Uma vez chegado a França, o imigrante 
entregava a outra metade da foto ao seu guia que, regres-
sando a Portugal, podia receber a outra metade do dinheiro 
logo que a fotografia fosse reconstituída.

Percorri essas regiões onde nasceram os grandes 
descobridores do mundo, Henrique o Navegador, Vasco 
da Gama… Segui a rota da imigração, vivi os encontros 
dos passadores clandestinos do Porto, subi os caminhos 
de Chaves, falei com o pequeno pastor de capote de palha, 
provei a aurora nos Pirenéus, sabor a Inverno, sabor a pleu-
risia, sabor a angústia… Fotografei Portugal, o seu meio 
século de obscuridade, de misérias, de opressão de que 
eram testemunhas os sórdidos bairros de lata de Lisboa. 

Aquando da minha primeira viagem a Portugal – sob a 
ditadura de Salazar – reparei, por sorte, que estava a ser 
seguido desde há dois dias por sujeitos que identifiquei ra-
pidamente como sendo capangas do regime. Entrei numa 
farmácia onde comprei mercurocromo, pensos e adesivos. 
Tudo para disfarçar, porque só precisava de fita adesiva. 
Na manhã da minha partida, enfiei as minhas sete melho-
res películas numa meia que fixei nas minhas costas com 
a ajuda da fita adesiva. Depois, escondi, na minha mala, 
outras películas que apenas continham vistas «turísticas». 
Meti uma num par de sapatos e as outras espalhei-as pelos 
bolsos de roupas sujas, visivelmente a necessitar de serem 
lavadas. Preparava-me assim para o pior. E não falhou! À 
minha partida, no aeroporto de Lisboa, fui mandado parar 
por uns agentes da sinistra PIDE, a polícia política. 

Numa sala para onde me levaram, revistaram as minhas 
bagagens e ficaram naturalmente com as películas que eu 
tinha preparado para eles. Um deles mandou-me levantar 
os braços e apalpou-me até aos tornozelos. Fiquei com 
suores frios, dava-me a sensação de que a meia que eu 
tinha nas costas estava a descolar. O homem não se aper-
cebeu de nada. Eu protestava, fazendo alusão à liberdade 
da imprensa e mostrando a minha carteira profissional. Eles 
retorquiram dizendo que iam mandar revelar as minhas fo-
tos e que mas enviariam para França. 

Todas estas arrelias me fizeram perder o avião e tive 
de esperar várias horas pelo voo seguinte para Paris. Nem 
ousava mexer-me. Fiquei encostado contra as costas da 
cadeira onde tinha arranjado um lugar, até ao momento da 
partida. Estava tão ansioso que, nem mesmo no avião, ousei 
livrar-me do embrulho que tanto me fazia sofrer e me magoa-
va as costas. Chegado a Orly, apanhei um táxi, e só quando 
cheguei a casa, em Arcueil, no Bairro Social do Chaperon 
Vert, é que finalmente me vi livre do doloroso embrulho. 

Um dia, em Lisboa, graças às informações recolhidas, 
passei na rua onde se situava a cadeia do Aljube. Numero-
sos resistentes eram ali torturados e testemunhas tinham-
-me dito que, por vezes, se ouviam os seus gritos de dor 
que passavam por cima dos muros daquele lúgubre lugar. 
Era proibido estacionar ali, e nem pensar em tirar fotogra-
fias. Decidi caminhar pelo passeio, com a máquina fotográ-
fica ao ombro, mas com a objectiva apontada para a prisão 
atrás. O sentinela olhava para mim. Sorri para ele e fiz-lhe 
um longo cumprimento com a mão, disparando a máquina 
ao mesmo tempo. O sentinela devolveu-me o sorriso e nada 
percebeu. Publicada na Vie Ouvrière, esta foto tirada «feliz-
mente com sorte» desempenhou mais tarde o seu papel de 
testemunha na denúncia da ditadura salazarista. 

O 25 de Abril de 1974, uma revolta militar, comandada 
por capitães contestatários, punha termo a cerca de meio 

século de ditadura. O presidente do Conselho, Marcelo 
Caetano, sucessor de Salazar, partia exilado para o Brasil. 
A partir do dia seguinte, um dos oficiais rebeldes que pre-
sidiam à Junta, o general Spínola, libertava os prisioneiros 
políticos, eliminava o que ainda restava da PIDE, bem como 
a censura. Três dias mais tarde, um telefonema de um dos 
meus «correspondentes» portugueses alertou-me apressa-
damente para o facto de que Álvaro Cunhal, o secretário-
-geral do Partido Comunista português, então exilado em 
França, ia apanhar o avião para Lisboa acompanhado por 
alguns dos seus camaradas para se juntar ao seu país em 
plena revolução dos «capitães». Roger Guibert, da Vie Ou-
vrière ligou-me, alguns minutos mais tarde, propondo-me 
acompanhá-lo no mesmo voo. Eis-nos num Caravela, creio 
eu. Durante o percurso, os militantes portugueses que re-
gressavam ao seu país entoaram cânticos revolucionários, 
batendo energicamente com os pés no chão. A hospedeira 
veio ter connosco e disse-nos que o comandante de bordo 
pedia que parássemos de abanar o avião, porque todas 
aquelas pancadas juntas representavam um sério perigo 
para o voo. 

Chegados a Lisboa sem vistos, fomos acolhidos por 
uma enorme multidão que rodeava os tanques em revol-
ta. Cunhal, em cima de um deles, discursou para os seus 
seguidores. Depois de ter encontrado um pequeno hotel, o 
Roger e eu fomos percorrer aquelas ruas cheias de gente 
em júbilo. Nem sei quantas fotografias tirei. Tudo era para 
fotografar! Os risos, os choros, as flores nos canos das es-
pingardas, os encontros entre prisioneiros acabados de sair 
em liberdade! Os aplausos à passagem dos camiões mili-
tares carregados de soldados sorridentes! Nem sequer fo-
mos dormir ao hotel. Durante toda a noite, Lisboa explodia 
de risos, de contentamento e de uma indescritível alegria. 
O dia acordou no 1.º de Maio livre, sem que nada daquilo 
se atenuasse. A manhã passou sem darmos por isso. Para 
comer, para beber, estendíamos a mão e logo dezenas de 
outras mãos nos davam algo para nos saciar. 

À tarde, estávamos em plena manifestação. Um desfile 
enorme! Mais de um milhão de pessoas. Bandeirolas de 
todos os tamanhos, cartazes, orquestras e centenas de mi-
lhares de cravos vermelhos que cada um ostentava. A Re-
volução dos Cravos transbordava dos passeios, das varan-
das, das janelas… 

Naquele 2 de Maio de 1974, regresso de Lisboa. Levo 
comigo um cravo vermelho, um daquelas centenas de mi-
lhares de cravos vermelhos do Primeiro de Maio da Liber-
dade. Regresso com as mãos quentes de todas aquelas 
mãos estendidas. Povo tranquilo e bom, trabalhador e ho-
nesto, acabas de derrubar – com os teus filhos soldados, 
operários, camponeses, os teus militantes torturados – o 
regime fascista de Salazar e do seu sucessor Caetano. Re-
gresso ainda com lágrimas de alegria… Com a confiança e 
a esperança recolhidas nas esquinas de todas aquelas ruas 
onde nunca paramos de nos encontrar. 

Sim, filhas e filhos dos «grandes descobridores», herdei-
ros de uma cultura universal, vocês ainda não deixaram de 
ter lugar no concerto das Nações e como a fotografia é tam-
bém a minha escrita, termino com esta imagem do Primeiro 
de Maio tirada em Lisboa:



Mostrar aquilo
que não queremos ver nem saber

Isabel Lopes Cardoso
Na memória colectiva, tanto em Portugal como em Fran-

ça, a e/imigração portuguesa foi quase sempre reduzida ao 
seu carácter económico, quando a debandada de cerca de 
800.000 portugueses, em 10 anos, traduz bem o carácter 
político de que o fenómeno se reveste. Com este acto de 
partir, em massa, clandestinamente, «a sua oposição é 
revolucionária, mesmo que a sua consciência não o seja», 
como escreve Herbert Marcuse.

Há, portanto, movimento. É o «salto». Parte-se silen-
ciosamente, às escondidas. Em primeiro lugar, os homens, 
sozinhos. Em seguida, as mulheres, depois as crianças. 
Parte-se usando todos os meios de locomoção imagináveis, 
mas sobretudo a pé. É de loucos, a distância percorrida. E 
nunca mais voltam a parar. Nas grandes cidades industriais 
francesas é preciso andar quilómetros e quilómetros para ir 
a qualquer lado. Gérald Bloncourt acompanha-os, caminha 
com eles, fotografa-os. […] Nunca há miserabilismo nas 
imagens tiradas no coração dos gigantescos oceanos de 
lama em que os bidonvilles se convertem quando chove. 
Os homens que vemos caminhar com um passo vivo, a ca-
minho do trabalho, […] estão, com toda a evidência, acima 
da lama com que tiveram de contemporizar durante um 
tempo. Embora tenham os pés enterrados nela, todos eles 
estão ferozmente decididos a sair daquela cilada, que não 
esperavam encontrar.

Bloncourt apercebe-se disso e pergunta-se de onde 
vêm aqueles seres que, em França, aceitam viver naquelas 
condições. E, enquanto a maior parte dos fotógrafos de im-
prensa se contenta com fotografar o amontoado de chapas 
dos bairros de lata como denúncia, sem se preocuparem 
com a vida dos seus habitantes, Bloncourt opta por uma 
abordagem pouco comum: numa tentativa de compreender, 
parte para Portugal. O lugar central que o homem do quo-
tidiano ocupa na sua obra traduz a ligação profunda do 
fotógrafo à vida popular e ao combate democrático. A sua 
paixão pelo olhar humano revela-se com particular acui-

dade nos retratos. Os olhares dos portugueses fotografa-
dos em França, indirectos, envergonhados, interrogadores 
ou mesmo acusadores, por vezes encerrando uma cólera 
a custo contida, cruzam-se com os olhares directos mas 
infinitamente melancólicos, resignados, daqueles que fi-
caram no país natal. Por detrás de cada um destes rostos 
existe Portugal com o seu meio século de obscurantismo, 
de miséria, de opressão. […] Prodigioso poder esse, o da 
fotografia de Bloncourt, que nos revela o mundo tal como 
nós não o vemos e nos mostra aquilo que nós teimamos 
não querer saber, nem ver. Que queremos esquecer. […]

Bloncourt decide ir para o terreno e envolver-se. Vai para 
as fábricas e para os bairros de lata, para melhor denunciar 
a miséria. No seu livro, editado em 2004, Le Regard Enga-
gé, escreve: «Lénine disse que podemos acelerar a História. 
Esta seria a minha maneira de tentar fazê-lo.» Ao escolher 
viver no meio das pessoas que fotografa, Bloncourt interes-
sa-se por situá-las no seu meio ambiente. Esta maneira de 
trabalhar permite-lhe fotografar as pessoas de forma mais 
discreta, mais rápida, mais instintiva e de construir com mais 
precisão e mais força a imagem que quer transmitir. Tendo 
começado a sua carreira como pintor e gravador, as suas 
preocupações centram-se na imagem, na composição e 
no processo criativo. Bloncourt bate-se por um outro olhar. 
Pouco importam os erros de ortografia fotográfica, con-
forme gosta de dizer, estes farão parte das imagens que 
quer mostrar. […] Bloncourt não acredita na objectividade 
da fotografia. É o homem que maneja a máquina fotográfica 
que escreve a imagem que quer transmitir. Ora, Bloncourt 
não escolheu apenas denunciar a miséria em que viviam 
os imigrantes que tinham vindo trabalhar para França como 
decidiu, igualmente, transmitir a sua determinação em sair 
dela. Estas imagens mostram-nos a dignidade de homens e 
de mulheres que viviam no despojamento total.
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O fotógrafo da minha infância
José Vieira

Um dia, conheci o homem que fotografou a minha infân-
cia. Chama-se Gérald Bloncourt. Ele veio do Haiti, eu nasci 
em Portugal. Ambos vivemos em França. Decididamente, 
há cada vez mais estrangeiros neste mundo.

É um acontecimento raro, o de associar imagens a 
memórias de infância, sempre tão fugazes. As fotografias 
despertam a nossa memória, provocam-na, arrepiam-na. 
São momentos de uma nostalgia doce e reparadora. Ate-
nuam-se as fissuras entre o passado e o presente. Nesse 
preciso momento, reconstitui-se uma história do nosso ima-
ginário. É a nossa história. À luz das fotografias, podemos 
contar aos nossos filhos como foi, como era um bidonville, 
com lama no chão, ou como era estar no cais de uma gare 
parisiense num dia tão frio do Inverno de 1965. Como era 
a «doce França, o querido país da minha infância» sob a 
ditadura do serviço de estrangeiros da préfecture.

Com as fotografias de Gérald Bloncourt, imaginei a 
minha infância na passagem por Hendaia, desembarcando 
na gare de Austerlitz em direcção a um bidonville, algures 
nos subúrbios de Paris, junto a uma muralha de prédios e 
de torres. Ao encontrar Gérald, reencontrei as fotografias 
que faltavam no meu álbum de família. Milhares de pes-
soas em fuga atravessaram estas fotografias. Vejo nelas a 
violência infligida a todos os que partem. […] 

As suas imagens contam também a minha história, mes-
mo que eu esteja fora do enquadramento. […]

Nas fotografias a preto e branco, na multidão que desce do 
comboio, reconheço pessoas que pisam terra incógnita. Ainda 
sentem o enjoo da viagem. A estação parece um porto maríti-
mo. Pela nossa aparência, parecíamos saídos de outro século. 
Podíamos ser emigrantes a desembarcar na América no início 
do século XX, com os olhos ainda sob o balanço do mar. […]

Um bidonville é povoado de imigrantes que têm apenas 

o sonho imenso de sair da miséria. Estávamos em busca de 
uma vida melhor. Fugindo da opressão e da pobreza, tínha-
mos rejeitado sermos excluídos da História. Em dez anos, 
perto de 1.000.000 de pessoas tinha fugido de Portugal. No 
reino de Salazar, as palavras justiça, liberdade e igualdade 
eram blasfémias. […] Esta emigração maciça, verdadeiro 
movimento de emancipação, foi a nossa resposta. Mas é 
difícil inscrevermo-nos na História quando abandonamos 
tudo, quando perdemos a língua e as pessoas com quem 
antes falávamos, quando nos encontramos à margem, num 
bairro de lata, sem palavra nem direitos. […]

A França tinha uma necessidade crítica de trabalha-
dores para a indústria e a construção civil, Portugal estava 
ávido de divisas para financiar a guerra colonial. A França 
vendia armas a Portugal. No jornal France-soir, Eugène 
Mannoni investigava «O tráfico de brancos». No Le Figaro, 
Jean Loup Dariel denunciava um «Tráfico de pobres». No 
Paris-Match surgia o título «Tráfico dos portugueses» e no 
Le Monde «Os fogueiros da Europa». A imigração revela o 
sistema capitalista na sua mais pura impostura. […] 

Uma canção própria desse tempo [«Le Portugais» de Joe 
Dassin], não [era] muito distante da ideia de que, ao pre-
encher os papéis, poderíamos escrever «Português» na ru-
brica da profissão e «clandestino» para a nacionalidade. […] 

Em criança, imaginava um futuro radioso. E no entanto, 
nos anos 2000, vejo ressurgir campos improvisados e uma 
série de bairros de lata à volta de Paris, chineses sem docu-
mentos, presos a máquinas de costura, africanos clandes-
tinos nas caves escondidas atrás das fachadas luxuosas 
de restaurantes e, em Paris, homens à espera de serem 
recrutados, como num mercado de escravos.
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