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RESUMO: Esse artigo tem o propósito de discutir a representação e o lugar da imagem en-
quanto verdade na fotografia de paisagem. Essas questões já se evidenciaram na história da 
pintura e se estenderam na arte contemporânea, sendo recolocadas agora no âmbito da fo-
tografia para problematizar o índice e a natureza do documento. Para tanto, o texto analisará 
cinco trabalhos da série “Quando eu vi”, da artista visual Cláudia Jaguaribe. Através de Bibli-
otecas, A Mata, Serie Branca, Igarapé II, e Neblina, destacaremos a estética peculiar da artista 
para evidenciar tais questões. 
 
Palavras-chave: Imagem. Paisagem. Construção.  
 
 
RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo discutir la representación y el lugar de laimagen 
como verdad en la fotografía de paisaje. Estos temas se han evidenciado enla historia de la 
pintura y se repiten en el arte contemporaneo donde son rearticuladas en el contexto de la 
fotografía para cuestionar el índex y la naturaleza del documento. Para eso, el texto examina 
cinco obras de la serie “Quando eu vi",  de la artista visual Claudia Jaguaribe. A través las 
series Bibliotecas, A Mata, Série Branca III, Igarapé II y Neblina, resaltaremos la estética 
peculiar de artista para destacar tales temas.  
 
Palabras-clave: Imagen. Paisaje. Construcción. 
 
 

 
Introdução 

O presente trabalho busca discutir a natureza como “construção” na fotografia de 

paisagem na arte contemporânea a partir da série fotográfica “Quando eu vi” (2007), 

da artista carioca radicada em São Paulo, Claudia Jaguaribe. O texto procura mostrar 

como seu questionamento se vincula às discussões feitas por Anne Cauquelin (2007), 

para quem a paisagem é uma invenção que otimizou uma leitura construída da 

natureza.  

Para esta autora, a paisagem seria uma espécie de moldura que formataria nossas 

formas de ver. Ao mesmo tempo em que essa moldura serve como recurso de imitar 

o real, serve também para limitar e (re)inventar a “natureza” e idealizá-la. Se a 

paisagem é entendida como construção, previamente ela já possui uma significação. 
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O que propõe Jaguaribe como questão é a reinvenção dessa natureza da paisagem 

e revisão do conceito de paisagem natural. Discutiremos como o gesto de Jaguaribe 

se inscreve na tradição contemporânea da fotografia na arte (DUBOIS, 2009; 

ROUILLÉ, 2009; COTTON, 2010; POIVERT, 2010), que considera, de partida, que a 

imagem fotográfica é uma forma de representação construída segundo certas 

convenções e parâmetros. 

Como diversos artistas, Cláudia interroga-se acerca do valor e do sentido do 

documento visual na fotografia, onde o valor indicial e de registro da imagem interessa 

pelo que permite investigar sobre a própria condição da imagem como forma de 

representação dos modos como vemos o mundo e o mostramos em nossas 

sociedades.  

O texto iniciará como uma discussão sobre o interesse contemporâneo da arte pela 

fotografia de paisagem, urbana ou natural, como traço de práticas e questões 

recorrentes na história da arte. Veremos brevemente como nela a paisagem se torna 

um tema “artístico” com o surgimento da perspectiva no Renascimento. Veremos 

também como, a partir desse momento, inauguram-se através do tema paisagem 

novas formas de ver e mostrar o mundo e de organizar as relações entre homem e 

natureza.  

Em seguida, o texto buscará apontar traços dessas práticas e questões na fotografia 

contemporânea, evidenciando como nela a paisagem surge como um importante 

deflagrador de questionamentos sobre a própria fotografia e também sobre nossas 

maneiras de perceber e representar o mundo através do fazer contemporâneo da 

fotografia na arte.  

Os trabalhos de Jaguaribe nos parecem emblemáticos desse tipo de questionamento. 

Nosso interesse em discutir uma obra menos recente como a série Quando eu vi, de 

2007, quando ela já se tornou mais conhecida com obras como Entre Morros (2010), 

Sobre São Paulo (2011) ou Séries Topográficas (2012), está em mostrar como seus 

questionamentos acerca da cidade passam também pelo da natureza como 

construção. Busca evidenciar, finalmente, como a questão da paisagem, seja urbana 

ou natural, vem sendo construída ao longo de sua trajetória como tema e questão 
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estética e política, pelos procedimentos e intenções que constituem sua linguagem e 

pelos questionamentos e efeitos de deslocamento em nossa percepção produzidos 

por seu olhar.  

Para tanto, o texto se propõe a analisar cinco das doze obras que compõem a série 

Quando eu vi (que contém também um vídeo): Bibliotecas, A Mata, Serie Branca III, 

Igarapé II e Neblina. A análise se concentrará na construção da visualidade que 

caracterizam esses trabalhos, através da descrição das operações como 

espelhamento, fragmentação e introdução da figura humana na paisagem natural 

como decisões estéticas e procedimentos acionados para produzir os efeitos visuais 

necessários para realizar um triplo questionamento: acerca da natureza, acerca da 

paisagem natural e da fotografia de paisagem como construções técnicas e culturais. 

 

A paisagem como questão na fotografia contemporânea 

Como afirma Rouillé (2009), é quando a imagem fotográfica deixa de ser considerada 

um duplo do real e uma forma objetiva e fiel de registro que o campo da arte passa a 

considera-la como uma linguagem propriamente “artística”. Nos anos 70 e 80 discutia-

se mais uma vez a questão da crise da representação – já levantada desde o final do 

século XIX e pelas vanguardas no século XX. Mas dessa vez, colocava-se em xeque 

o referente e o índice na fotografia como elementos que garantem a objetividade e o 

cunho de verdade que as tecnologias de registro e de reprodução supostamente 

produziriam sobre a realidade.  

Com isso, na arte, a imagem fotográfica passa a ser vista como um material entre 

outros, além de um objeto que nos ajuda a refletir sobre as lógicas que organizam 

nossos modos de ver e de mostrar o mundo. É nesse sentido que nos interessa 

evidenciar os aspectos de construção das fotografias de paisagem no contexto da arte 

contemporânea, através das obras do artista visual Cláudia Jaguaribe, para quem a 

paisagem é uma questão central. 

Contudo, o tema da paisagem é também um tema recorrente nos trabalhos de 

diversos artistas, como Patricia Gouvea, Pedro David, Rodrigo Braga, Cassio 
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Vasconcellos, para não falarmos em Thomas Struth, Andreas Gursky, Tillmans, Sophie 

Ristelhueber, entre tantos outros. E não é por acaso que a paisagem é um dos temas 

mais recorrentes na fotografia contemporânea. Os artistas se interessam atualmente 

pelos espaços urbanos e pelo campo, pela arquitetura e seus interiores como uma 

forma de discutir nossas relações com a natureza, com espaços construídos e em 

como essas relações organizam nossos modos de vida em sociedade. Mas a questão 

da paisagem não é exatamente uma novidade nem nos estudos da fotografia nem nos 

da arte.  

Na história da arte, a paisagem constitui uma das quatro categorias clássicas da 

pintura (além da narrativa histórica, do retrato e da natureza-morta) e se torna um 

tema “artístico” com o surgimento da perspectiva no Renascimento. A partir desse 

momento, inauguram-se através do tema da paisagem novas formas de ver e mostrar 

o mundo e de organizar as relações entre homem e natureza, como forma de 

(re)inventar modos de vida em nossas sociedades.  

Como indicou Anne Cauquelin (2007), a paisagem como tema da arte aponta, desde 

o Renascimento, para os laboriosos processos de construção e usos de códigos e 

convenções. Foi graças à perspectiva, por exemplo, que a paisagem fez-se analogon 

da natureza na pintura, fazendo da representação mimética um modo legítimo de 

(re)conhecimento do mundo e de sua construção através da imagem. Da retórica da 

idealização da natureza à crise dessa mesma idealização e dos modelos clássicos de 

representação no século de XIX, com o impressionismo e o realismo (e mais tarde no 

suprematismo russo), a história da paisagem como invenção ajuda-nos também a 

pensar a história da fotografia e a da paisagem nesse contexto.  

A fotografia no século XIX foi contemporânea da pintura academicista, que para 

legitimar uma imagem como arte (ou belas artes), se calcava em noções precisas de 

ponto de vista, distância, proporção, escala e perspectiva, que buscavam conferir à 

imagem um caráter naturalístico e verossimilhante.  Por seu caráter técnico de 

reprodução, a fotografia acentuou esse aspecto mimético da imagem e foi 

considerada como objeto científico antes de ser compreendida como “artefato” e 

“objeto sociotécnico” (1), ou seja, como dispositivo de construção de realidade que 

servia a diferentes usos sociais através de meios técnicos de reprodução da imagem 
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(BENJAMIN, 1993; CRARY, 2013). 

Ao mesmo tempo, porém, a fotografia foi contemporânea das radicais mudanças na 

arte no século XIX, e, pouco a pouco, foi desdobrando e criando para si mesma, no 

mesmo período, diferentes possibilidades. É quando o documento que se apoia no 

índice e no referente para criar narrativas “verdadeiras” sobre o mundo vai coexistir 

com outras formas de representação vindas principalmente da pintura. Mas também 

da própria fotografia, com a subversão do próprio índice através da pose no retrato, 

da escolha de temas do cotidiano (objetos, paisagens naturais e urbanas), além da 

manipulação dos negativos para criação de efeitos menos naturalistas, como no caso 

do pictorialismo (FABRIS, 2011). 

Ao mobilizar esses distintos elementos para constituir-se, percebemos o quanto tais 

procedimentos fazem da imagem uma “operação de montagem” (DIDI-HUBERMAN, 

2012), embora, tanto na pintura quanto na fotografia, a imagem ainda seja percebida 

majoritariamente, naquele momento, como “duplo do real”, legitimado pelas 

convenções de uma figuração objetiva apoiadas nos princípios da representação 

mimética. 

Desse ponto de vista, também como constructo, a paisagem, seja na pintura ou na 

fotografia, lança, para os estudos da comunicação e da imagem, importantes 

questionamentos: como apreender as fotografias na arte contemporânea, por vezes 

inexpressivas, banais e aparentemente sem sentido? o que somos capazes ou não 

de reconhecer em uma fotografia e por que? O que finalmente vemos quando olhamos 

imagens?  

Algumas dessas perguntas parecem estar sendo feitas por artistas contemporâneos, 

embora sejam formuladas através de suas obras. O fato é que do retrato e da paisa-

gem às naturezas-mortas, passando pelas próprias técnicas e os processos de regis-

tro e de construção da imagem fotográfica, é o valor e o sentido do documento en-

quanto representação e a própria experiência do fotográfico que se tornam objeto de 

seu interesse e de sua investigação. É o caso da artista Cláudia Jaguaribe. 
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Quando eu vi 

Desde 1988, Claudia Jaguaribe conduz uma investigação em torno da natureza da 

imagem, seja pelo viés do retrato ou da paisagem, pelo vídeo ou pela fotografia. 

Apesar das distintas formas de produções e linguagens, a artista as integra de forma 

coerente ao longo de sua trajetória artística, estabelecendo uma rede de associações 

entre elas dentro do seu trabalho.  

Partindo da ideia de que a paisagem é uma invenção, a artista utiliza a manipulação 

digital para produzir efeitos visuais nas imagens de modo a evidenciar seu aspecto de 

construção. Mas, como veremos, a força de seu trabalho reside muito mais em seu 

gesto conceitual e em sua intervenção poética que faz com a imagem do que 

propriamente por esta manipulação. 

A ideia da paisagem natural como construção e invenção é derivada das análises 

feitas por Anne Cauquelin, para quem a paisagem é uma invenção que forjou e 

aperfeiçoou uma leitura construída da natureza ao longo da história do Ocidente. 

Dessa maneira, a paisagem é descrita como uma moldura da nossa forma de ver. Ao 

mesmo tempo em que essa moldura serve como recurso de imitar o real, serve 

também para limitar a natureza. O termo “paisagem” designa uma construção, a qual 

atribuímos significação. 

Jaguaribe, em correspondência à Cauquelin, atribui boa parte de seu trabalho a 

característica de revisão do conceito de paisagem natural e da tensão entre o natural 

e o construído e da imagem como construção. Uma leitura que possa dar conta de 

formas de ver paisagem enquanto invenção. A obra Quando eu vi (2007-2006) é um 

exemplo de trabalho onde se evidencia esse tipo de revisão e da problemática da 

representação na imagem fotográfica.  

Quando eu vi constitui-se de um grande conjunto de registros da mata brasileira. O 

Brasil foi escolhido por ser considerado pela artista um dos últimos países onde é 

possível verificar lugares de natureza intocável no limite de sua transformação. Para 

a realização desta obra, a artista reuniu fotografias de lugares como Rio de Janeiro, 

São Paulo, Minas Gerais, Amazônia, Pantanal. 
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A artista conta que a primeira foto foi tirada na Chapada Diamantina. A ideia da serie 

foi desenvolvida ao longo das viagens que a artista fazia pelo Brasil. Foram 

selecionados para o projeto, os registros que davam maior ênfase aos efeitos formais 

e estéticos que ela desejava imprimir nas imagens de paisagens.  

Por essa razão, essa obra consiste em um conjunto de imagens de um universo 

natural intocável, onde praticamente inexiste a presença humana. Neste texto, 

agrupamos os trabalhos de acordo com tipos de questões que que foram sendo 

discutidas pela artista.  

Como indicamos na introdução, Quando eu vi contém doze trabalhos, mas nos 

ateremos nesse artigo a apenas cinco deles: Bibliotecas, A Mata, Serie Branca, 

Igarapé II, e Neblina. É conveniente esclarecer que esses trabalhos permitem 

observar três gêneros de operações ou de intervenções nas imagens para discutir a 

paisagem como construção. São elas: fragmentação, espelhamento e contraste. A 

apresentação e análise dos trabalhos seguirão estes três gestos da artista.  

No primeiro e segundo trabalho teremos a operação de fragmento, que se refere às 

paisagens construídas por camadas fatiadas. Isto é, a imagem resultante só pode ser 

vista em sua totalidade com a junção de todas as fatias. 

No terceiro e quarto trabalhos, está a operação de espelhamento, que tem como 

referência as paisagens que são refletidas na superfície da água. Com terceira e 

última operação aparece o trabalho Neblina, que representa a introdução da figura 

humana na paisagem, com a qual a artista produz um contraste e insere a questão da 

relação homem x natureza. 

 

Bibliotecas e A Mata: a junção pelo fragmento 

Em “Bibliotecas”, a artista usa da técnica de inkjet em metacrílico, que consiste na 

impressão fotográfica entre placas de acrílicos. O comprimento total de cada trabalho 

dessa serie é de 50 x 30cm. Quatro conjuntos de imagens são apresentados como 

livros dispostos em uma instante, formando assim uma espécie de “biblioteca”. 
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Bibliotecas, 2007-2008 

FONTE: http://www.claudiajaguaribe.com.br 

 

Chama a atenção no trabalho o fato de que cada uma das quatro imagens são 

fracionadas e impressas no formato de livros. Uma vez enfileirados nas estantes e 

combinadas e alinhadas, as placas formam uma única imagem. Apesar dos gestos 

produzidos pela artista como indicativos de tratamento digital das imagens, como é o 

caso dos tons verdes das folhas das arvores, a paisagem não deixa imediatamente 

evidentes essas alterações na imagem. Na discussão da busca da verossimilhança, 

em Bibliotecas, a artista encontra no uso da fragmentação e da montagem fotográficas 

as possibilidades de mostrar uma paisagem como verossímil da paisagem natural e 

ao mesmo tempo, como essa verossimilhança só se efetiva pela operação de 

montagem. Ou seja, a artista refaz a paisagem como um gesto simbólico de pensar a 

paisagem como construção. 

Outro gesto que pode ser observado no trabalho é o de quebra de continuidade dada 

pelos vãos propositais que a Cláudia deixa entre algumas placas, notadamente no 

segundo bloco fracionado, de cima para baixo, à esquerda. Curiosamente, a artista 

mostra que ver e criar são mecanismos interdependentes e que demandam a 

intervenção do nosso olhar. Se observarmos a imagem onde aparece o maior vão 

entre as placas fotográficas, por exemplo, observamos uma relação paradoxal: ao 

mesmo tempo em que os vãos entre as placas são evidentes na visualização da 

paisagem, devido a nossa inteligência visual, não só reconstruímos a imagem, como 

também o espaço entre as placas. 
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Outro trabalho que segue o raciocínio da operação de fragmentação e montagem para 

confundir o olhar é “A Mata”. Com 200 x 180cm, “A Mata” é um backlight com 15 

imagens separadas visualmente por “grades” constituídas pelas molduras de cada 

foto e que, no conjunto, formam um grande painel ou uma espécie de mosaico, uma 

paisagem múltipla e mesclada. 

 

 

A Mata, 2007-2008 

FONTE: http://www.claudiajaguaribe.com.br 

 

Cada fragmento que forma o painel é constituído por uma imagem diferente que não 

necessariamente se completa, o que concorre também para confundir nosso olhar. 

Nesses fragmentos alguns elementos se estendem em relação ao fragmento ao lado, 

outros não têm a menor compatibilidade. Assim como em Bibliotecas, a paisagem é 

fatiada. Mas aqui, ela faz da intervenção uma operação que resulta em uma 

“paisagem” com fragmentos claramente incompatíveis. Como vemos, a “paisagem” é 

resultado da articulação de fragmentos que são alguns compatíveis e outros 

incompatíveis, mas que ainda assim formam um só conjunto. A constituição da 

“paisagem” aqui se dá por meio da relação entre esses fragmentos e não por sua 

compatibilidade ou continuidade visual. É essa noção de fragmento que nos permite 

percebera diferença do mesmo gesto.  
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Em A Mata, ao partilhar e agrupar, a artista descontinua visualmente a paisagem. Esse 

procedimento tem possivelmente como efeito a perda de referencial na contemplação 

dessa paisagem, porque do ponto de vista subjetivo, essa paisagem não está 

introjetada na nossa experiência de natureza como algo “natural”, e sim, montado 

artificialmente. Isso porque Claudia Jaguaribe não está interessada na imagem 

enquanto representação verossímil, mas nas operações que criam condições de nos 

mostrar que a paisagem é uma construção.  

 

Branca III e Igarapé II:espelhamento, mímese e verossimilhaça 

Além da estratégia da fragmentação, Cláudia cria também em Quando eu vi trabalhos 

cuja característica é o espelhamento. É o caso das séries Branca III e Igarapé II. 

Quanto ao primeiro, medindo 110 x 73 cm, vê-se uma imagem que é “cortada ao meio” 

por uma mata fechada. Na metade acima da mata está o céu e na outra metade está 

o espelhamento da mata e do céu. No segundo (Lambda, 110x78 cm) é realizado o 

mesmo procedimento de espelhamento. A imagem também é “dividida” em duas 

partes:em uma metade há uma parte correspondente à mata, e na outra, o reflexo 

dessa mesma parte. 

 

Série Branca III, 2007-2008 

FONTE: http://www.claudiajaguaribe.com.br 
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Série Igarapé II, 2007-2008 

FONTE: http://www.claudiajaguaribe.com.br 

 

Quanto ao primeiro trabalho, é possível notar que a parte refletida mantém as mesmas 

características da camada acima. O reflexo, na verdade, é produto de uma 

intervenção do olhar da artista, de uma duplicação espelhada da camada de cima: o 

registro é feito de modo a tornar ambas as camadas o mais simétricas possível. Aqui, 

a natureza tem como base a criação de paisagens reais, mas trabalhadas pelo ponto 

de vista e da mimese. 

Nesta série, discute-se exatamente a questão da mimese enquanto dispositivo de 

produção de uma realidade objetiva. No entanto, aqui o dispositivo é revertido e usado 

para embaralhar a percepção imediata do que é “real” e do que é reflexo. O que resulta 

dessa operação é uma imagem construída que usa elementos concretos (mata, céu 

e água) para criar outra realidade para imagem. A imagem produzida - pela forma de 

registro e pela manipulação digital que busca tratar, as sombras, os contrastes e tons 

de branco e cinza na imagem - reorganiza as percepções e rearranja simbolicamente 

os elementos nela contidos. Nesse sentido, pode-se perceber que a construção dessa 

paisagem permanece continua, porque Jaguaribe não modifica tanto a ordem 

mimética nesse caso, pois necessita dela para chamar atenção para a construção da 

imagem por meio do efeito de duplicação obtido com o espelhamento na imagem 

como forma de brincar com a noção da imagem como duplo do real.  
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Já em Igarapé II, o deslocamento na percepção por meio da operação de 

espelhamento serve para lançar outro olhar sobre as diversas experiências da 

imagem de paisagem. Quando se refere a essa serie, a artista afirma em entrevista 

para a revista Isto É: “O meu trabalho atravessa esta fronteira entre o documental, o 

simbólico e talvez o fantástico. São fotos documentais tratadas de forma que pareça 

uma visão de algo quase impossível. De um ‘extremo’ que só a natureza traz” (apud 

Alzugaray, 2010). 

Nesse caso, é praticamente impossível dizer onde está o limite entre a porção da mata 

e seu espelhamento. Vê-se também que o espelhamento não corresponde 

exatamente à porção da mata vista na imagem. Diferente de Serie Branca III, em que 

o reflexo é compatível com a porção da mata que é refletida, aqui a imagem da mata 

já não corresponde totalmente ao seu par. Não há um padrão. Essa evidência de 

manipulação pode ser notada na questão da cor, onde o verde é mais saturado de um 

tom diferente do verde na camada superior. Mas dessa vez, a recorrência de 

procedimento produz outro efeito: a imagem refletida no espelho d’agua já não 

corresponde rigorosamente à camada de cima.  

 

Neblina e o contraste homem-natureza 

Por último, em “Neblina”, Jaguaribe traz pela primeira e única vez a figura humana em 

“Quando eu vi”. A obra é a junção de duas fotografias impressa em papel metalizado. 

A primeira tem como medida 40x2,14 cm e a outra 40x60 cm.  

 

 

Neblina, 2007-2008 

FONTE: http://www.claudiajaguaribe.com.br 
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Por meio do que podemos considerar uma alegoria visual, Cláudia discute a clássica 

questão da relação entre homem e natureza. Na primeira imagem temos a mata 

aparentemente intocável, e na outra, que lhe é contígua, uma pessoa que não parece 

ter nenhum relação com a paisagem, a não ser por uma pequena porção de matado 

lado direito da imagem. Contudo, ambas as imagens apresentam um tom cinza 

levemente sépia, onde tanto mata e ser humano encontram-se envoltos em neblina. 

Isso leva a crer que ambas fazem parte de um mesmo contexto e que foram 

posteriormente recortadas e remontadas. Como se sabe, na história da pintura, umas 

das questões levantadas pelo gênero da paisagem é justamente a pureza do idílico e 

da intervenção do homem na natureza. O homem que no decorrer da história era visto 

como mero contemplador da beleza natural, passa ser um co-criador.  

Curioso é que Claudia parece nos oferecer pequenos indícios de que a série foi 

manipulada digitalmente, ao acrescentar esse fragmento/recorte do homem que uma 

vez montado à primeira imagem, tem o efeito de produzir uma “descontinuidade” na 

imagem. Com isso, chama a atenção maior a outra imagem e para a circunstância de 

sua junção descontínua. Mas não é tudo. Se observarmos atentamente, é possível 

notar ainda que, apesar da primeira parte da imagem parecer uma representação 

verossímil da natureza, a mata está modificada digitalmente. Verifica-se que Claudia 

intervém, agrupa e insere elementos sutis na paisagem como é o caso das inúmeras 

colagens sobrepostas de arvores que estão presentes em Neblina. 

Nessa dinâmica, uma imagem foi pensada para dar sentido a outra, enquanto o 

fragmento da direita evidencia a manipulação no fragmento da esquerda. Quando 

contrário, o fragmento da esquerda viabiliza de forma estética as questões discutidas: 

é a paisagem que contém o homem ou a presença humana que não é contida pela 

paisagem? Com isso, além de evidenciar a intervenção humana no que é natural – 

questionando justamente a noção de “paisagem natural”, Claudia Jaguaribe propõe, 

mais uma vez, através do fragmento e da montagem pensar a paisagem como 

construção. 

 

Considerações finais 
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Em Quando eu vi, a partir de registros documentais, as paisagens são recriadas pela 

própria artista. Ou seja, Cláudia Jaguaribe retrabalha os documentos e intervém nele 

digitalmente. Contudo, essa intervenção importa na medida em que favorece outra 

intervenção: o gesto conceitual e poético da artista, com o qual ela inventa suas 

paisagens. Esta é sua tecnologia. 

O resultado são imagens onde a paisagem não é mostrada como “puro real” 

representado: trata-se de uma paisagem (re)construída de forma a conferir à natureza 

um aspecto pitoresco, quase fantástico e impossível, como afirma a própria artista. 

Num primeiro momento, as imagens parecem se aproximar de um realismo e essas 

paisagens podem ser vistas como testemunhas de um lugar existente no mundo. Mas 

à medida que a artista recria o lugar através do seu olhar, de suas estratégias visuais 

e da manipulação digital, ela está a questionar essa suposta verdade contida na 

imagem fotográfica.  

Não por acaso, há certas imagens da série em que a mata, o céu ou reflexo na água 

se misturam de forma amalgamada. Sabe-se pelos indícios da própria imagem que 

ela é fruto de uma intervenção, mas mal se pode distinguir a fronteira do que é 

“original” e do que é tratado digital. Em outras, os fragmentos colados na paisagem 

estabelecem visivelmente seus limites enquanto manipulação. É um outro exemplo de 

como nesses trabalhos “real” e “ficção” não se opõem. Assumido como fragmento 

“arrancado ao real” (DIDI-HUBERMAN, 2012), o documento renuncia a uma condição 

de prova de verdade e passa a constituir não um testemunho “do que há para ver”, 

mas do que é possível ver e pensar sobre o que se testemunha. O documento aqui é, 

uma vez mais, um resultado possível e visível de um processo de ordenamento da 

percepção e de um pensamento sensível acerca do real, como o é também a própria 

paisagem, seja na pintura ou na fotografia. 

Se, por um lado, historicamente a fotografia está condicionada à representação 

mimética da realidade, como vemos desde as panorâmicas de Marc Ferrez, por outro, 

escolher, editar, montar, reinterpretar e recortar fragmentos de paisagens sempre foi 

algo comum. Assim, o gesto de modificar a imagem fotográfica não é uma criação da 
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contemporaneidade, mas o interesse contemporâneo da fotografia na arte em tornar 

evidente as marcas dessa intervenção onde aparentemente só existe transparência. 

Finalmente, ao (re)construir a paisagem, Claudia Jaguaribe dialoga com a tradição 

clássica pictórica: faz uma releitura crítica da representação da paisagem, mas 

preserva seu caráter pitoresco como resquício desse modelo. Seu trabalho refaz a 

história da imagem introduzindo novos processos criativos para sua compreensão na 

atualidade. Quando Eu Vi evidencia que toda imagem já traz consigo uma mediação, 

que a paisagem é uma construção visual e simbólica e a imagem/representação, uma 

construção cultural. 

Desfazer na fotografia a crença na transparência da imagem técnica (FLUSSER, 

2002) e do caráter indicial do documento é, portanto, o gesto contemporâneo que a 

artista afirma. Um gesto que situa a imagem, a paisagem e o documento 

necessariamente entre realidade e ficção, entre verdade e imaginação. 

 

NOTAS 

1 O termo “sociotécnico” aqui é inspirado em Gilbert Simondon, filósofo da técnica francês. Nos anos 60 o autor 
propôs que uma tecnologia nunca é puramente “técnica”, mas também humana e social. Para Simondon, que 
influenciou o pensamento de Deleuze e Bruno Latour, longe de ser meramente instrumental, a técnica é fruto de 
um permanente processo de auto-afetação entre, de um lado, a aquisição de saberes técnicos e habilidades 
cognitivas, e de outro, os contextos e regras de usos, aplicações, subversão e inovação desses conhecimentos 
por meio das vivências sociais. Cf. SIMONDON, G. Du mode d’existence des objets techniques. Paris : Aubier, 
1999. 
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