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O RISCO QUE NOS OLHA 
 
 

José Raimundo Magalhães Rocha – CARTES/UNIVASF 
 
 

RESUMO: O artigo problematiza a linguagem do desenho. Discute o conceito de risco como 
matriz de uma produção gráfica que explora o desenho e suas possibilidades de expansão 
dentro dos processos artísticos contemporâneos.  Inclui reflexões sobre questões sociais 
presentes nos grandes centros urbanos, as quais tiveram como fundamento o pensamento 
dos teóricos Zigymunt Bauman e Georges Didi-Huberman, que abordam a fluidez social e a 
fissura presente na construção da história da arte, respectivamente. 
 
Palavras-chave: Desenho contemporâneo, Risco, O olhar. 
 
 
RESUMEN: El artículo problematiza sobre el lenguaje del dibujo. Discute el concepto 
de riesgo como matriz de una producción gráfica que explora el dibujo y sus posibilidades de 
expansión dentro de los procesos artísticos contemporáneos, incluyendo reflexiones  sobre 
cuestiones sociales de los grandes centros urbanos. Estas reflexiones se basan en el 
pensamiento teórico de Zigymunt Bauman y Georges Didi-Huberman, que tratan sobre la 
fluidez social y la ruptura presente en la construcción de la historia del arte, 
respectivamente. 
 
Palabras clave: Dibujo contemporáneo, Riesgo, Mirada. 
 
 
 

Da palavra risco 
 
Na língua portuguesa, a palavra risco abarca acepções diversas, como:  

Risco¹ (ris.co) sm. 1 Traço ou sulco feito numa superfície. 2 Esboço 
de desenho, quadro, bordado etc.  

Risco² (ris.co) sm. Possibilidade de passar por perigo ou 
contratempo.  

(AULETE, 2007, p. 877) 

 

No âmbito das Artes Visuais – especificamente, quando se trata de desenho – a 

aproximação dessas duas acepções é imageticamente fecunda. Geralmente, essa 

aproximação se dá pelo viés que compreende o processo de criação como um fazer 

que evidencia e age dentro dos limites da incerteza. Por exemplo, a filósofa (e 

desenhista) Marcia Tiburi (CHUÍ; TIBURI, 2010, p. 8) fala de “correr o risco” em 

termos de criação, como um “desejo próprio ao ato de quem desenha”.  
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No presente artigo, a referência à palavra risco e suas significações na língua 

portuguesa – o risco enquanto traço/vestígio sobre uma superfície ou como 

possibilidade de perigo iminente – é ponto de partida para problematizar o desenho. 

Desta maneira, busca-se discutir o imaginário do risco – ou seja, esta palavra-

imagem – como princípio criador na instauração de uma obra gráfica e suas 

possibilidades dentro dos processos artísticos contemporâneos.  

As considerações aqui expostas são decorrentes de pesquisas realizadas pelo autor 

deste texto, durante graduação e mestrado em Artes Visuais, ambos cursados na 

Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Apontam para 

uma reflexão teórica a partir do ato criador, procurando situar os resultados de uma 

poética gráfica expandida1 que, recorrentemente, estabelece diálogo com imagens 

associadas à violência presente no cotidiano das cidades brasileiras. 

Alguns trabalhos artísticos, desenvolvidos durante essas pesquisas, são debatidos a 

partir das ideias dos teóricos Zigymunt Bauman e Georges Didi-Huberman. O 

primeiro forneceu embasamento para a compreensão do risco que caracteriza 

alguns comportamentos na sociedade contemporânea. O segundo – 

especificamente, no livro O que vemos, O que nos olha – discorre sobre a 

capacidade do olhar de prover as imagens com potencialidades que ultrapassam a 

forma.  

Essas leituras possibilitaram trazer o risco como acepção de perigo ao campo da 

arte, compreendendo o desenho como portador dos riscos. Trata-se do traço 

deixado sobre as superfícies humanas e do traço marcado sobre a superfície do 

desenho. 

 
Risco: cálculo e desenho 
 
O sociólogo Zygmunt Bauman (2008, p. 18) define risco como “perigos calculáveis”, 

porém, afirma que essa “calculabilidade” não significa previsibilidade. Os perigos 

mais atemorizantes são os que irrompem; situações onde o curso ordinário da vida é 

drasticamente afetado. 
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Como esclarece Bauman (2001, p. 15), risco e medo são fatores da mesma 

equação. Trata-se de uma das características da modernidade líquida2: teme-se os 

perigos e estes estão em toda parte, se transmutam e proliferam exponencialmente. 

Além disso, deve-se ter em conta que, diferentemente dos animais – que apenas 

reagem de forma defensiva ao estímulo ameaçador imediato –, há no homem um 

tipo de medo chamado medo derivado, “uma estrutura mental estável que pode ser 

mais bem descrita como o sentimento de ser suscetível ao perigo” (BAUMAN, 2008, 

p. 9). O medo derivado orienta o comportamento dos homens mesmo que não haja 

ameaça imediatamente presente. 

Portanto, é papel do risco estabelecer limites ao medo. Pensar o perigo que se 

tornou demasiadamente próximo como risco é ferramenta utilizada para conduzir a 

vida nos termos da normalidade. Ao distanciar virtualmente o perigo, o risco calcula-

o e deixa-o em suspenso. Se risco é cálculo do perigo, “correr risco é fazer algo que 

carrega em si uma probabilidade de um resultado adverso” (ADAMS, 2009, p. 19) e 

tem-se o risco como inerente a todo fazer, incluindo o fazer artístico. 

Nas práticas do desenho, além dos riscos concernentes às incertezas dos processos 

de criação, os riscos enquanto traços/vestígios são resultados de ação e 

pensamento. Pois, além de um processo sujeito a desvios e imprevistos, todo 

desenho se constitui como produto final, uma determinada materialidade. Afinal, 

como aponta a pesquisadora portuguesa Maria Leonor Rodrigues (2003, p. 28), “o 

desenho é tanto o ato de desenhar, como o objeto daí resultante”. 

Nesse ponto, para dar continuidade a essa reflexão, faz-se necessário compreender 

algumas especificidades daquilo que denominamos desenho. Na opinião do artista e 

teórico espanhol Juan José Gómez Molina (2003, p. 24), a história do desenho é a 

história das transformações daquilo que se entende como tal. Se o ato de desenhar 

parece atravessar épocas e lugares, o desenho varia conforme o contexto cultural 

no qual está inserido. Então, conclui-se que nosso conceito de desenho está 

enraizado no ocidente. 

Sabe-se que o termo que deu origem à palavra desenho surgiu durante o 

Renascimento. Ou, como aponta o arquiteto Vilanova Artigas (1975, p. 9), “no 
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Renascimento o desenho ganha cidadania”. O disegno renascentista – próximo, na 

língua portuguesa, aos significados da palavra desígnio – era um conceito 

encarregado de especificar as interseções entre a vontade e a ação, em que a 

expressão gráfica assume papéis diversos como meio reflexivo, projetivo, 

investigativo e/ou comunicante. Disegno significava, simultaneamente, concepção e 

contorno, projeto e execução do traçado. Ou seja, por meio do desenho, o pensar se 

desenvolve numa relação imediata com o olhar e a imaginação e, 

concomitantemente, numa expressão direta com o gesto. Nas palavras de Vilanova 

Artigas (1975, p. 9), uma “mediação para a expressão de um plano a realizar”. Visto 

desse modo amplo e dentre tantas faces do desenho, este pode ser compreendido 

como planejamento, traçado, esboço, estratégia e, enfim, cálculo. Portanto, nos 

termos dessa aproximação poética, podemos admitir que o risco do desenho/traço 

tangencia o risco do perigo iminente pela função de cálculo. 

Então, podemos estabelecer o ato de desenhar como o ato de “correr (o) risco”. Ou 

seja, pelo desenho, o risco é, ao mesmo tempo, cálculo do perigo e perigo 

assumido. Cálculo que se faz, simultaneamente, durante a ação de riscar. Dialética 

do fazer e do cálculo. 

 
Quando olhar é pôr-se em risco 
 
Pelo viés da reflexão que compreende a ação de desenhar como “correr (o) risco”, 

confere-se ao artista/desenhador, no ato criador, o papel de assumir e gerir seus 

riscos. Ademais, conforme as ideias de Zygmunt Bauman (2008, p. 18), essa 

afirmação pode ser estendida também ao olhar, como instrumento especializado de 

cálculo. Desenhar, portanto, é prática que acrescenta intensidade ao olhar que 

interroga e se relaciona com o mundo. As obras comentadas a seguir coadunam 

com tais afirmações. 

O trabalho intitulado Monumento ao Risco (figura 1) trata-se de um desenho 

realizado com carvão diretamente sobre a superfície da parede do local expositivo3. 

Tendo como referência imagens fotográficas realizadas durante as manifestações 

populares ocorridas em várias cidades brasileiras no ano de 2013, este desenho traz 

a representação de um automóvel (ônibus) carbonizado. 
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Figura 1: Zé de Rocha. Monumento ao Risco, 2013. 

Carvão sobre parede, cerca de 400 x 300 cm. 

 

Nessa obra, a utilização do carvão pautou-se pela gestualidade, na feitura de traços, 

manchas e texturas, que, vistas de perto, são apenas um amontoado de rabiscos e 

garatujas, ou seja, riscos (figura 2). 

 

Figura 2: Zé de Rocha. Monumento ao Risco (detalhe). 
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A imagem apresentada em Monumento ao Risco possibilita-nos tecer relações entre 

as acepções da palavra risco, ultrapassando as potencialidades gráficas do material 

utilizado. O que atrai tanto o olhar para um carro acidentado? Por que esses 

automóveis retorcidos e destroçados despertam uma estranha curiosidade? Olhar, 

entre a cena da realidade capturada pela fotografia e o desenho produzido, é 

considerar e calcular o risco. O olhar se faz instrumento de cálculo. Talvez, nessa 

imagem de objeto inutilizado, sobras e restos, vislumbram-se índices da iminência 

da morte – risco inexorável. 

Afastando-se do tom documental de Monumento ao Risco, a obra Ensaio para a 

Bala Perdida (figura 3) apresenta uma montagem fotográfica reinventada por meio 

do desenho e da serigrafia. Esse tríptico forma uma sequência narrativa, 

avizinhando-o à linguagem das “histórias em quadrinhos”. Representa alguém que 

foi atingido por uma “bala perdida” em local público, atraindo a atenção dos 

passantes. Instantes em que vítima e espectadores são reféns da violência urbana. 

 

Figura 3: Zé de Rocha. Ensaio para a Bala Perdida, 2008. 

Serigrafia sobre lona, 270 x 120 cm. 

 

Tanto a representação da vítima como a dos curiosos que assistem à cena são a 

mesma pessoa: multiplicações de personagens autorreferenciais do autor da obra. O 

antes enunciado “pôr-se em risco” é realizado visualmente pelo estar no lugar do 

outro.  
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Além disso, em Ensaio para a Bala Perdida essa autoreferencialidade encara o 

possível espectador da obra (figura 3; painel central). Nesta troca de olhares, 

podemos admitir que esse personagem “convida” o espectador a “pôr-se em risco”. 

Neste momento, é como se os dois entrassem em comunhão na mútua certeza de 

que, “Quando não se está morto, se finge sempre morrer.” (PIERRE FÉDIDA apud 

DIDI-HUBERMAN, 1998, p.85)  

Sobre essa questão, Bauman (2008, p. 10) enumera, dentre outros, o perigo que 

ameaça o lugar da pessoa no mundo. Paralelamente a este perigo, como uma das 

características primordiais da modernidade como um todo, existe a produção de 

dejetos, restos e resíduos. Não apenas a produção de lixo, matéria sólida 

desprezada, resíduos de toda espécie. Inclui-se aí a produção do chamado refugo 

humano, grande contingente de pessoas que não conseguiram se adaptar à fluidez 

da era líquido-moderna e que, atualmente, não encontra via de escoamento – 

quando era possível “limpar” as ruas, enviando esse refugo para longe dos olhos. 

O perigo que ameaça o lugar da pessoa no mundo gera o medo da exclusão. Medo 

derivado, mas, como aponta Bauman (2008, p. 11), não totalmente imaginário. Medo 

que desemboca na aversão. Repulsa despertada – nas pessoas “adaptadas” ao 

sistema fluido – pela percepção desse refugo humano, pelo risco que ele representa. 

Risco de perigo iminente. Cálculo que passa pelo ato de olhar.  

 
Odiamos essas pessoas porque sentimos que aquilo que elas sofrem 
diante de nossos olhos bem pode se mostrar, e muito em breve, um 
ensaio de nosso próprio destino. Fazendo o possível para afastá-las 
de nossas vidas – recolhê-las, trancá-las em acampamentos, 
deportá-las –, pretendemos exorcizar esse espectro. (BAUMAN, 
2005, p. 158) 

 

Naturalmente, somos impelidos a desviar o olhar. Sensação de incômodo, mal-estar 

pelo que temos “diante de nossos olhos”. Ao olhar, o risco se torna evidente. O olhar 

(como o desenho) se faz instrumento de cálculo. Parâmetro para efetuar este cálculo 

é o outro. Calcula-se o perigo que nos aflige pelo outro, que nos é semelhante e, 

nessa semelhança, nos olha de dentro, num movimento de retorno. Medo derivado, 
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saber-se vulnerável. Olhar que é considerar e calcular a perda. Risco de perda de 

seu lugar no mundo.  

 

Então começamos a compreender que cada coisa a ver, por mais 
exposto, por mais neutra de aparência que seja, torna-se inelutável 
quando uma perda a suporta – ainda que pelo viés de uma simples 
associação de idéias, mas constrangedora, ou de um jogo de 
linguagem –, e desse ponto nos olha, nos concerne, nos persegue. 
(DIDI-HUBERMAN,1998, p. 33) 

 

Cisão do olhar: aquilo que vejo me olha. O que inquieta, persegue e parte o olhar é a 

pergunta primordial feita por Didi-Huberman (1998, p. 30): “[...] quando vemos o que 

está diante de nós, por que uma outra coisa sempre nos olha, impondo um em, um 

dentro?”. 

No trabalho intitulado Cama Box (figura 4) também há uma simulação que remete ao 

retorno do olhar tratado por Bauman e Didi-Huberman. Pois, ao percorrer o centro 

de uma cidade, deparamo-nos com indivíduos que dormem ao relento sobre 

improvisadas “camas” de papelão; amontoados que impedem a livre circulação nas 

calçadas.  

 

 

Figura 4: Zé de Rocha. Cama Box. 2011. 

Serigrafia sobre papelão e rodas articuladas, 150 x 80 x 30 cm (cada peça). 
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Os objetos Cama Box foram confeccionados pelo empilhamento de placas de 

papelão. Possuem quatro rodas articuladas na face inferior, permitindo-lhes 

mobilidade. Na face superior, encontram-se desenhos impressos por meio de 

serigrafia, representando o autor da obra envolto em jornais, a dormir. O 

deslocamento desses objetos parece estar associado à incerteza daqueles que 

buscam, dia e noite, um espaço para repousar seu corpo e não correr o risco dos 

“arranhões” da violência urbana. 

Além do mais, Cama Box apresenta-se como uma obra de caráter híbrido. 

Desenho? Sim. Está presente em todas as etapas, desde o projeto e cálculos do 

volume geométrico ao trabalho manual de elaboração da imagem final que é 

aplicada via serigrafia. Gravura? Também, sim. A peça pode ser reproduzida em sua 

totalidade. Escultura? Tem como suporte um objeto. Ademais, ocupa um espaço e 

convida à circulação, como uma instalação. 

Outro exemplo é o trabalho Ceci Est Une Pipe (figura 5). Trata-se de uma citação da 

história da arte que sonda o imaginário do risco de forma irônica, a partir de uma 

determinada pintura do belga René Magritte (1898-1967) na qual a representação de 

um cachimbo é sublinhada com a frase “ceci n'est pas une pipe" – do francês, “isso 

não é um cachimbo”.  

 

Figura 5: Zé de Rocha. Ceci Est Une Pipe. 2009. 

Nanquim e giz sobre papelão, 53x38 cm. 
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O paralelo com a citada obra de Magritte é estabelecido por meio de uma simulação. 

Um personagem autorreferencial é representado a utilizar uma lata de refrigerante 

com a função de cachimbo. Sublinhando o desenho, a afirmação “ceci est une pipe”, 

ou seja, “isto é um cachimbo”. Uma alusão à destreza dos consumidores e viciados 

em drogas ilícitas na elaboração de improvisados cachimbos construídos com os 

mais inusitados materiais. 

No cotidiano das grandes cidades, ao nos depararmos com situações semelhantes 

às representadas em Cama Box e Ceci Est Une Pipe, é comum sermos impelidos a 

afastar o olhar. Ao fazê-lo, assumimos que não ver é ver melhor. E o que vemos, 

nesse instante, é um retorno do olhar: a evidência daquilo que vemos e o contrário, 

uma espécie de esvaziamento. Um esvaziamento que diz respeito ao inevitável, o 

inelutável da perda e da morte. De acordo ao pensamento de Didi-Huberman, ver é 

considerar a ausência. E “o ato de ver nos remete, nos abre a um vazio que nos 

olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui” (DIDI-HUBERMAN, 1998, 

p.31). 

 
Risco e apagamento 

Na palavra risco e suas acepções, próprias da língua portuguesa, procurou-se 

estabelecer um pensamento sobre como se desenvolveu uma poética gráfica 

específica na qual, por meio do desenho, pode-se alçar um olhar sobre o imaginário 

da violência.  

O desenho produzido contemporaneamente lança mão de estratégias diversas, 

demonstrando a amplidão de conceitos que abarca. Dialoga com a tradição, mas 

amplia-se pela apropriação, fragmentação, citação, fazendo uso das tecnologias e 

trocas digitais. Permite, assim, profícuas incursões interdisciplinares. Retoma, por 

variados recursos e intentos, os sentidos presentes na origem da palavra disegno, 

como termo prenhe de vitalidade, por meio do qual se promovem acessos, trânsitos 

e correspondências. Portanto, a reflexão que iniciamos pode ir mais além. 

O risco substantivo, como já vimos, é cálculo e matéria; ao mesmo tempo iminência 

de perigo e marca, traço, rasgo. Quando verbo, o risco nomeia a ação. E a ação de 
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riscar também é dúplice. Riscar é fazer risco e o seu contrário. Riscar é apagar, 

excluir, banir. O mesmo que faz, desfaz. O mesmo que risca, apaga – (des)risca.  

Aquilo que é encoberto por meio de risco é apagado. Um apagamento que deixa 

marca. Aquilo que é apagado/riscado fica a meio caminho sobre a fina espessura de 

uma folha de papel. Passado o traço por cima, aquilo que é apagado pelo risco 

ainda está lá. Inutilizado, talvez, mas permanece. 

Como o risco é cálculo, recorre à tentativa de desviar o olhar do perigo que se 

tornou próximo, tão próximo que é difícil não ser notado. O perigo continua lá, 

debaixo do risco. Como quem empurra a sujeira para debaixo do tapete.  

O que vemos todos os dias ao assistirmos aos telejornais ou circular pelas ruas é 

que viver num mundo líquido-moderno “[...] significa um ensaio diário de 

desaparecimento, sumiço, extinção e morte” (BAUMAN, 2008, p. 12). Parafraseando 

Didi-Huberman: aquilo que nos risca, aquilo que nos apaga. Ensaio diário de 

apagamento. Fazer “correr (o) risco” implica, portanto, o risco e seu encobrimento, o 

fazer e o desfazer. “Pôr-se em risco” é ser riscado, feito matéria de/pelo risco. Dessa 

maneira, também é ser apagado, banido, excluído, encoberto pelo risco. Risco que 

se dá pelo outro, que é meu próprio risco. Apagamento que se dá pelo outro, que é 

meu próprio apagamento.  

Afinal, tudo que de alguma forma arranha (incomoda) tem a capacidade de revelar 

aquilo que se encontra sob a camada da superfície. 

 

NOTAS 

                                                 
1 O termo expandido foi formalizado em 1979 por Rosalind Krauss (2008, p. 129), no ensaio “The expanded field 

of sculture” e é relativo à escultura e às mudanças ocorridas na prática artística nas décadas anteriores. 
Atualmente, é amplamente utilizado quando se pretende designar processos artísticos que procuram esbater 
fronteiras entre disciplinas ou alargar os limites de determinadas práticas artísticas. 
2 Termo cunhado por Bauman (2001, p. 7-22) para denominar a atual época de incertezas, em que as relações 
sociais apresentam-se com características inconstantes, fluidas (líquidas). 
3 Nesse caso, o local expositivo é o Sobrado José Lourenço, na cidade de Fortaleza-CE, por motivo da 
participação do autor no 64º Salão de Abril. 
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