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Conta-Corrente

Conta-Corrente é o resultado de um processo de investigação através da fotografia, 
mas também sobre a fotografia; ou, mais especificamente, sobre a relação que se es-
tabeleceu entre o fotógrafo e o objecto material do seu estudo, enquanto referente 
do ato fotográfico que promoveu e estruturou essa investigação. 
Partiu-se do princípio que deveria ser o próprio referente material – um edifício 
da baixa portuense, outrora dedicado ao comércio do ferro e do aço, então em 
estado devoluto de longa duração e em vias de ser recuperado para servir a nova 
atividade florescente na cidade – a definir a direção do(s) desenvolvimento(s) desse 
processo, através dos estímulos visuais que apresentou à sensibilidade do fotógrafo 
(enformada também pelo estudo temático desenvolvido em simultâneo).
Os elementos fotográficos resultantes manifestam uma linguagem que procura pro-
mover um sentido de autorevelação dos sujeitos nas suas imagens, que reforça a 
sua existência ‘em potência’, autónoma em relação à presença voyeurista do apara-
to fotográfico. A aproximação óptica e física, quase obcessiva, ao objecto procura 
a manifestação de uma sua possível essência, e traduz o contacto que se procurou 
estabelecer com o sujeito. Os procedimentos de corte e fragmentação constituem 
um metadiscurso sobre o ato fotográfico (para evidenciação da sua natureza), e ao 
mesmo tempo sugestão de uma dialética entre o individual e o colectivo, entre o 
estudo de caso e a extrapolação generalista.
Essa linguagem mistura a objectividade do referente material com a subjectividade 
das pequenas narrativas nele encontradas pelo fotógrafo em ação (física, percetiva 
e emocional); procura sugerir um contexto e deixar ao espectador a mesma ação 
participativa de construir os discursos. 

The Dust Mite and the Widgets

 “Ultimamente, o Ácaro não encontrava tempo para descansar. O pó não parava de 
se juntar, e o Ácaro encarava a sua tarefa com empenho. Mantinha-se meticulosa-
mente informado sobre o pó que digeria e as diferentes fibras, partículas e restos 
de matéria orgânica e inorgânica que se podiam encontrar na sua composição. As-
sim, legitimamente, o Ácaro orgulhava-se do seu conhecimento sobre a matéria de 
que o mundo é feito.
Foi, portanto, desmesuradamente surpreendido quando encontrou os Widgets  pela 
primeira vez. Tentando perceber a quem se dirigir perante aquela massa amorfa/
inexpressiva, o Ácaro exclamou:
‘Quem és tu?’
Os Widgets apareceram em grande número mas falaram a uma só voz. ‘Nós’, troar-
am, ‘somos aquilo que tu quiseres que nós sejamos. Não temos preferência, estado 
ou credo. Não somos filiados com ninguém, não temos língua materna. Não temos 
forma que vejas.’
Acostumado ao murmúrio do pó, o Ácaro quase ficou surdo com o discurso dos 
Widgets.
‘O senhor esquadrinha o pó para viver, mas nós, nós somos o cimento do universo. 
Somos comprados e vendidos. Sem nós, todos os assuntos se reduzem a nada!’
E com isto marcharam dali para fora, mantendo uma formação correcta, mas mu-
dando de forma a todo momento.
Ansioso por aprender mais, o Ácaro deixou a sua casa empoeirada para seguir os 
Widgets.
‘Mas’, persistiu, ‘como podes afirmar ser aquilo de que tudo é feito, quando mostras 
que nada é sólido e tudo está em contínuo fluxo?’
‘Deves compreender’, disseram os Widgets, ‘que no negócio da vida, a mudança é a 
(única) constante. Qualquer unidade pode ser qualquer outra, e nunca haverá nada 
perdido ou em falta…’
‘Oh … oh … oh …!’ foram as últimas palavras do Ácaro. Ao seguir os Widgets 
tinha entrado num universo em que nada se desvanece, nada se transforma em pó 
e, portanto, nada havia para alimentar um humilde Ácaro.
Então murchou, e os Widgets continuaram a marchar.”

Michael Stevenson e Jan Verwoert, ‘The Dust Mite and the Widgets’, em Animal Spirits: Fables in 
the Parlance of Our Times

Dust

“DUST: Os contadores de histórias não tomaram consciência que a Bela Adorme-
cida teria acordado coberta de uma espessa camada de pó; nem perceberam as 
sinistras teias de aranha que teria quebrado com o primeiro movimento do seu 
vestido vermelho. Entretanto, camadas sombrias de pó invadem constantemente 
as habitações mundanas e conspurcam-nas uniformemente: como se fosse uma 
questão de aprontar os sótãos e quartos/salas antigos para uma eminente ocupação 
por obsessões, fantasmas, espectros que o odor decadente a pó antigo alimenta e 
intoxica. Quando as jovens roliças, ‘criadas para todo serviço’, pela manhã se ar-
mam de espanador ou aspirador, talvez não estejam completamente inconscientes 
que estão a contribuir tanto como o mais positivista dos cientistas para dissipar 
os injuriosos fantasmas que a limpeza e a lógica abominam. Mais dia, menos dia, é 
verdade, o pó, supondo que persiste, provavelmente vai ganhar vantagem sobre a 
lida doméstica, invadindo as imensas ruínas de edifícios abandonados, ancoradouros 
desertos; e, nesse tempo longínquo, não restará nenhum guardião contra os ter-
rores noturnos, para cuja eliminação nos tornámos tão bons guarda-livros…”

Georges Bataille. ‘Poussière’ (Dust) em ‘Le Dictionnaire Critique’, Documents, nª 1 (Paris, 1929)
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