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RESUMO 
A partir da pesquisa do filósofo italiano Giorgio Agamben sobre a potência do pensamento, busca-se 
trabalhar essa noção redirecionando-a  para os estudos acerca das imagens e dos objetos da arte, 
em sua atividade/passividade, pensatividade/indeterminação, ou seja, articular a questão da 
potência e da ambivalência. Pretende-se, ainda, apresentar dois recentes trabalhos “Pressentimento 
n°1: Cultivar o emudecimento” e “Pressentimento n°2: Enxugar a espera”, com os quais propõe-se 
pensar sobre um grande crime sócio-ambiental brasileiro e as questões de poder e de poder não. O 
que significaria hoje vincular potência e imagem? Como o artista usa tal potência? Saberíamos 
colocá-las em questão, de modo crítico e atual? 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Imagem; potência/impotência; pesquisa artística; discursividade na arte; filosofia da arte. 
 
 
ABSTRACT 
From the research of the Italian philosopher Giorgio Agamben on the potency of thought, it is 
sought to work this notion by redirecting it to studies about images and objects of art, in their 
activity / passivity, pensactivity / indeterminacy, that is, articulate the question of potency and 
ambivalence. It is also proposed to present two recent works "Presentiment n ° 1: Cultivate 
the mute" and "Presentiment n ° 2: To dry waiting", with which it is proposed to think about a 
huge Brazilian social-environmental crime and the issues of power and power not. What 
would it mean to link power and image today? How does the artist use such power? Do we 
know how to put them in question, in a critical and current way? 
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Figura 1: Pier Paolo Pasolini (1922-1975) 

 frames do filme Teorema (1968) 
Imagem digital 

 

Subitamente, em um terreno árido e desencarnado, em processo de desertificação, 

sobe ao longe uma fina poeira. Os deslocamentos de ar acontecem há alguns dias, 

mas nada poderia levantar fumaça sozinho. A poeira aumenta e falha, ressurge e 

logo desaparece, é possível que exista algum outro entre estas estâncias além do 

vento, dos minerais e do vazio. Talvez exista ainda uma presença atraente e 

repulsiva, fascinante e aflitiva, como muitas das personagens do cineasta italiano 

Pier Paolo Pasolini (1922-1975), artista que sabia do risco de se recalcar a 

impotência e ignorar a ambiguidade. 

É por estas imagens de Pasolini que inicio a escrita. Relembrando seu justo modo 

de mostrar os rostos, de fazer ver os corpos, o humano. Esta imagem, nesta 

construção, contém algo de intermitente, talvez tenha se tornado uma imagem 

patológica, que tiraniza a memória e retornará mais adiante, de outro modo. Gostaria 

antes de tudo imunizar os leitores/ouvintes: em todo discurso repousa um já-dito e 

um jamais-dito, como indica Michel Foucault (1926-1984), isto é, o discurso recobre 

e faz calar o antes dito e o ainda não dito, acolhendo o repetido, o sabido, o 

esquecido e o empoeirado1... 
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Por hora, suponhamos que o homem na imagem tenha despertado, naquele 

momento, para o fato de que vive numa situação cuja mentalidade ainda não adere 

certas complexidades atuais. No entanto, ele se encontra pronto para formular 

questões e significados, também está disposto a jogar com as forças antagônicas e 

ilimitadas do passado e do futuro e que finalmente tenha se reconciliado com o fato 

de viver em um espaço entre. Isto é, nas estâncias da imagem. Estâncias de uma 

certa zona propícia ao exercício de pensamento, ambiente para se dedicar à 

imagem em sua potência e impotência, em sua atividade e passividade, em sua 

pensatividade e indeterminação. 

Enunciar a impotência da imagem parece ir contra o que experimentamos 

diariamente e contra a dominante cultura em que a imagem se impõe e se mostra 

tão crua, em que a imagem mente solicitando a verdade, aparece e desaparece, 

multiplica-se e se destrói - como refletiu Didi-Huberman no artigo “Quando as 

imagens tocam o real” (2012).  

Assim, para entender a impotência, é preciso momentaneamente fixar a noção de 

potência, por meio de seu conceito filosófico.  

 
Figura 2: Bárbara Mol 

Paracatu de Baixo, junho de 2016 
Fotografia digital 

 

A potência da imagem 
Sabemos nomear e identificar esse acontecimento, esse momento em que a 

imagem teria e produziria potência. Primeiro, no sentido de poder e autoridade; 

segundo, no sentido de potencial, da capacidade latente de ser e fazer. Porém, do 
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que se trataria, exatamente, a potência? O que significaria hoje vincular potência e 

imagem? Saberíamos colocá-las em questão, de modo crítico e atual?  

Com o intuito de sondar essas noções e prolongar certas expectativas por 

respostas, apoio-me na reflexão do filósofo Giorgio Agamben, especificamente, no 

ensaio A potência do pensamento,  em que maneja todo um discurso que quer 

explicitar a ambivalência da potência e da impotência.  

Agamben parte de uma interpretação e investigação sobre as ideias de Aristóteles, 

presentes em um fragmento no De anima: “(...) a faculdade sensitiva [to aisthetikon] 

não é em ato, mas só em potência [dynamei monon]” (ARISTÓTELES apud 

AGAMBEN, 2015, p.244). E em outro fragmento da Metafísica que diz  “A 

impotência [adynamia] é uma privação contrária à potência [dynamei]. Toda potência 

é impotência do mesmo e em relação ao mesmo”(ARISTÓTELES apud AGAMBEN, 

2015, p.249). A primeira citação dará início as questões sobre o termo “faculdade” e 

a segunda, será o momento de relacionar os termos centrais da teoria da potência.  

De acordo com Agamben, “Quando dizemos que um homem tem a “faculdade” de 

ver, a “faculdade” de falar (...), quando afirmamos simplesmente “isso não está em 

minhas faculdades”, movemo-nos já na esfera da potência” (2015, p. 245). Ter 

faculdade de alguma coisa está separado da coisa em si, como por exemplo nas 

frases: “eu tenho a faculdade de sentir frio”, “eu posso ter frio”, o que não significa 

“eu sinto frio” e nem quer dizer “eu tenho frio”. Afinal, a capacidade de sentir e de ter 

frio é uma possibilidade, uma probabilidade de algo se realizar, porém, não significa 

o mesmo que sentir efetivamente frio, o ato realizado. Desta forma, o sentir, em ato, 

está separado da faculdade de sentir. O que redesenha o sentido de potência como 

não exercício de alguma coisa, ou ainda, pela possibilidade de ser a forma de 

privação. Privação, esta, diferente de um impedimento ou proibição.  

A proposta de refletir sobre aquilo que está contido na palavra potência, e que 

parece ser o seu oposto, é, no entanto, um pensamento reverso com o intuito de dar 

visibilidade a outra forma de potência, uma forma que também possui força e 

autoridade, que pode tanto fazer quanto não fazer.  
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Isto é, esta outra forma de potência que é a impotência se refere ao que se pode 

não fazer. Este não fazer é a privação existente em todo ato, do pode ser e não ser, 

do poder fazer e não fazer, ou seja, é a presença do não (privação) e é uma 

presença ambivalente em si mesma. É algo inseparável. 

Para Aristóteles “toda potência é impotência do mesmo e em relação ao mesmo” 

(ARISTÓTELES apud AGAMBEN, 2015, p.251), o que revela a noção ambígua da 

potência e seu duplo caráter: poder a própria impotência. 

Na medida em que a potência é reconhecida pela sua impotência, podemos chamar 

o exemplo de Bartleby, o escrivão, criação de Herman Melville (1819-1891), que em 

toda decisão preferiria não/preferiu não. 

De um outro ponto de vista, pode-se perguntar: Mas, o que acontece com a potência 

de não no momento em que há a realização, o ato de fazer, mostrar e 

ver/sentir/pensar uma imagem? Se o ato produz imagens, a imagem perde a 

potência, se torna impotente? Ou, ainda, o artista esvazia sua potência de não, 

quando dá a ver a imagem como realizador? 

Segundo Agamben e sua leitura de Aristóteles, a passagem ao ato não anula, nem 

altera e muito menos esgota a potência, “mas esta se conserva no ato como tal e, 

particularmente, em sua forma eminente de potência de não (ser ou fazer)”(2015, 

p.253). Ora, então a potência da imagem estaria na sua dupla capacidade de ser e 

não ser, de pensar e não pensar, de mostrar e não mostrar, de indiciar e não 

indiciar. De ser uma eterna revisão no entendimento do mundo e não provocar nada, 

não poder fazer muito por ele. 

A tensão presente nesse contexto filosófico de Agamben se constrói na ambiguidade 

dos termos e nos mostra uma saída. Uma saída em favor do poder do não, o poder 

não. O ato é em si abandono, fazer é deixar de fazer e o mesmo é válido para o que 

não foi pensado, não foi mostrado, não foi dito neste gesto atual. O que deixa muito 

à mostra a constante perda das coisas. Logo, esta ideia parece conter a noção 

mesma da insuficiência, do inacabamento, da infinitude daquilo que não se 

dominará, na medida em que qualquer agir contém em si mesmo sua privação, o 

que retira do homem certo caráter absoluto e controlador. 
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Assim, a imagem realizada não apaga o que nela há de inacabado, de irrealizável. O 

que a imagem mostra não anula aquilo que ela não mostra – referente tanto ao que 

estaria fora de campo quanto ao que estaria em nós.  

Portanto, a imagem deve ser pensada como uma potência que extrapola suas 

formas e modos de existências, deve ser ela mesma, também, uma figura da 

impotência (potência de não passar ao ato). Impotente em representar, em fingir, em 

prometer, em transmitir, em narrar, em convencer, em comprovar, em justificar, em 

lembrar, enfim, impotente em sua potência. Resumindo, a imagem é, 

verdadeiramente, um risco para o pensamento.       

 

 
Figura 3: Gabriel Caram

2
 

Paracatu de Baixo, junho de 2016 
Fotografia digital 

 

A impotência da imagem 

As imagens apresentadas que prolongam a escrita e endossam o coro do 

pensamento filosófico são do fotógrafo Gabriel Caram e minhas. Essas imagens 

derivam de um dos distritos de Mariana (MG), Paracatu de Baixo, devastados pela 

corrente de rejeito, lama e destroços causados pelo rompimento de uma barragem 

controlada pelas maiores empresas de mineração do mundo, Samarco Mineração 
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S.A., Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton, ocorrido em 5 de novembro de 

2015 e reconhecido como o maior desastre ambiental do Brasil.  

Perante este cataclisma que assombra a região, refletir sobre a potência e a 

impotência da imagem é um exercício aquém e além das próprias imagens, é um 

gesto que exige mais esforços difíceis de ordenar. Talvez por isso, cultivar o 

emudecimento seja uma peça importante nesse momento, ainda em suspensão, em 

que não sabemos ordenar as coisas, mas sabemos cultiva-las, mesmo que não seja 

possível garantir sua permanência. 

O principal projeto dos registros fotográficos é dar voz àquele visível e dar a ver 

certas marcas daquele acontecimento, servindo como testemunho de uma situação 

e poder atuar como documento histórico, como símbolo, como enunciado, como 

objeto e como construção imagética. Servindo porque acreditamos que a imagem 

pode servir para alguma coisa, pode fazer alguma coisa.  Mesmo que não nos leve a 

nada, como diz Francis Alÿs. Mas, o que interessa na imagem não é sua pretensa 

capacidade técnica de reproduzir o fato ou algo presente no vivível, interessa antes, 

a capacidade de trazer algo daquela ambiência ao olhar/pensamento.  

Trazer porque penso o artista como aquele que pode enviesar as coisas, fazer 

passar por entre as imagens – assim como elas o perpassa, fazer cruzar ideias e as 

prolongar no tempo, algo como investir no tempo. O artista que trata de mais 

intenções do que ele pode pretender. Tal proposta quer pensar também as relações 

contemporâneas de poder e poder não, é um pequeno gesto mnemônico, daqueles 

que ainda não querem esquecer e deixar que outros esqueçam que não foi acidente.  

Os pressentimentos são um outro modo de atravessar o mesmo assunto. Talvez à 

maneira com que a artista mexicana Teresa Margolles nomeia uma série de 

trabalhos apresentados na 53° Bienal de Veneza, de 2009, cujo título é a pergunta: 

“Do que mais poderíamos falar?”. Nossos contextos são diferentes, mas acredito 

que a interrogação é o que nos move.  
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Figura 4: Bárbara Mol 

Pressentimento nº1: Cultivar o emudecimento, 2016 
Cinco recipientes de alumínio, terra e rejeitos de mineração de Paracatu de Baixo, vergalhões de 

metal, pés de tomate, feijão e maças semeados. 
Fotos de Gabriel Caram, 2016. 

 

 
Figura 5: Bárbara Mol 

Pressentimento nº2: Enxugar a espera [De volta, tudo como era antes] 
Cinco tijolos de cerâmica, letras em vinil adesivo, três bacias de água congelada do Rio Gualaxo. 

Foto de Gabriel Caram, dezembro 2016. 

 

Cultivar o emudecimento vem de uma intuição: a de trabalhar com a terra ainda que 

muda, cultivar a escrita mesmo depois de um ano e quase dois do acontecimento; 

Enxugar a espera vem de uma desconfiança: a de retomar o passado, não importa 

quando, relaciona-se com a solubilidade das águas e das expectativas. Trata-se de 

uma água densa e turva, trata-se de uma terra metalizada, de forte impregnação. Há 

algo de feminino na terra – elemento para a escrita e na água – elemento para a 
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imagem. Elementos cujo índice de presença metais pesados é altíssimo. Enxugar a 

espera trás um pedido em parte contaminado por uma espécie de desejo das 

vítimas deslocadas, o desejo pela terra e de sua localidade: o desejo pelo novo 

território onde poderiam retomar suas vidas, reconstruir suas casas e ter de volta os 

vizinhos, os quintais, o cotidiano deles traídos.  

Mas o tempo passa, a esperança líquida espera contínua quase já sedimentada 

pelas toneladas de matéria e memória com seus rejeitos. 

Concluindo, essas imagens de potência simbólica e discursiva querem também 

perseguir o pensamento que retoma a importância de não nos separarmos da nossa 

faculdade e disponibilidade de impotência – que não é a ausência de potência. O 

homem que crê ser capaz de tudo – no auge dessa modernidade - se tornou incapaz 

de saber de suas incapacidades. E a impotência, coloca em risco este sujeito, 

arrisca seu saber e o seu irresponsável poder tudo.  

Separar-se da impotência é um risco que torna possível cataclismas como o relatado 

à sua maneira pelas imagens. Um risco eminente que corremos ao nos tornamos 

cegos para nossas capacidades de deixar de fazer, para aquilo que não podemos 

dominar, o risco de negar a própria impossibilidade, de negligenciar o saber e poder 

da própria impotência. Talvez as imagens possam reger certa revisão das 

percepções de mundo – a caminho de outros eixos -  e, enfim, travar (no sentido de 

travar uma disputa, travar uma porta, entrelaçar e tramar) com ele o cerne da 

questão da potência: a de poder não exercer sua própria potência. 

 

Notas  

1 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 8.ed.Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015. 254p. 
2  Fotógrafo e editor de vídeo mineiro radicado em Ouro Preto – MG. 
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