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Partiu-se da Lomografia, movimento artístico de fotografia analógica, para estudar as imagens 
enquanto objetos nostálgicos que incorporam a magia na reconexão do fotógrafo com o fazer 
fotográfico e experimentação. Utiliza-se a pesquisa qualitativa, por meio da etnografia visual, 
incluída a análise de lomos e seus meios de divulgação, questionário e entrevistas com 
lomógrafos. Neste estudo, sugere-se que a Lomografia recupera a aura de arte definida por 
Walter Benjamin por meio dos filmes 'cozidos', da múltipla exposição e da intimidade com o 
ato de fotografar, fazendo com que cada fotografia seja única e expresse um aspecto da 
personalidade de seu criador. Reconectando seus milhares de adeptos no mundo por meio de 
imagens, o movimento remagiciza a interação entre eles, na perspectiva de Vilém Flusser, 
uma vez que o texto é colocado em segundo plano ou, até mesmo, 'inexistente' na divulgação 
dessas fotografias. A comunicação é feita através da imagem, e mais do que isso a 
comunicação é a própria imagem e seu processo de obtenção. A pesquisa vai ainda 
compreender a desconexão entre o desenvolvimento das câmeras fotográficas digitais, e a 
permanência da utilização do filme como suporte para produção de lomografias, como um 
discurso estético e relacionado à forma de encarar a vida, o passado, os sentimentos e a 
própria cultura. Este último aspecto, partindo da concepção de objetos técnicos de Gilbert 
Simondon e seu processo de evolução e posição entre o homem e o mundo natural. 
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INTRODUÇÃO 
 

Fotografar passou a ser parte da vida cotidiana. O acesso a celulares com 

câmeras digitais de lentes reduzidas e operação intuitiva e sua distribuição imediata 

e sem custos possibilitou que a fotografia seja atualmente constantemente parte do 

vida humana. Segundo dados encomendados por uma empresa de armazenamento 
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online, estima-se que serão produzidas 1,2 trilhões de imagens no ano de 2017, 9% 

a mais do que em 2016. (MYLIO, 2016) Certamente nem sempre esses dois 

processos (produzir e disseminar imagens fotográficas) foram acessíveis dessa 

forma. Mas esse já era o cerne do movimento lomográfico desde 92, quando foram 

lançadas as regras de ouro da Lomografia.  

1. Leve sua câmera a todo lugar que você for 

2. Use-a a qualquer momento - dia e noite 

3. Lomografia não é uma interferência na sua vida, é parte dela 

4. Tente fotografar dos quadris 

5. Aproxime-se dos seus objetos de desejo Lomográfico o máximo 

possível 

6. Não pense 

7. Seja rápido 

8. Você não precisa saber de antemão o que captura no filme 

9. Nem depois 

10. Não se preocupe com nenhuma regra (LOMOGRAPHY, 2015) 

 

O movimento surgiu em uma viagem de dois estudantes à Praga, apenas 

dois anos depois de derrubado o muro de Berlin. Quiseram eles experienciar a 

viagem de uma forma soviética, no que compraram uma câmera de segunda mão. A 

câmera produzia imagens de cores contrastantes, extremamente nítidas e com 

efeito vinheta (escurecimento das bordas). O resultado foi para eles tão 

surpreendente que compraram mais algumas câmeras e começaram a chamada 

Sociedade Lomográfica entre amigos, com essa ideia do fotografar livre como parte 

da vida e abusando de experimentações. 

 

 



 
 
 

 
Fig 1 - Lomo histórica dos fundadores 

 

Podemos considerar que boa parte das “regras” (e tomo as aspas pela 

paradoxal regra número 10) desse fotografar estão sendo seguidas hoje em dia 

pelos fotógrafos amadores de câmeras de celulares. No entanto há algumas 

diferenças nesse processo, que se definem principalmente por Lomografia se fazer 

com filmes fotográficos. Assim, o processo é analógico e para tanto há necessidade 

de espera, seja no fotografar, já que há necessidade de haver algum critério porque 

o filme é finito, seja na divulgação dessas imagens, que dependem de processo 

químico de revelação prévia para só então serem vistas e divulgadas. 

Para efeitos deste estudo, o foco será colocado na relação do fotógrafo com 

a câmera e com a imagem. As ideias de Walter Benjamin, Gilbert Simondon e Vilém 

Flusser serão relacionadas, buscando a compreensão dessa interação. 

 

 

 



 
 
 

A FOTOGRAFIA LOMOGRÁFICA, A AURA, A MAGIA E O OBJETO TÉCNICO 
 

O cerne do pensamento de Benjamin é a análise da obra de arte passível de 

reprodução. Segundo ele essa obra perde sua existência única, sua autenticidade, 

que é transmitida pela tradição, a qual contempla a duração material da obra e seu 

testemunho histórico. Ou seja, como a reprodução não carrega esses elementos, 

sua aura se perde. (BENJAMIN, 1955, p.2) 

 
Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos 
espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante por mais 
perto que ela esteja. Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma 
cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra 
sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho. Graças 
a essa definição, é fácil identificar os fatores sociais específicos que 
condicionam o declínio atual da aura. Ela deriva de duas circunstâncias, 
estreitamente ligadas à crescente difusão e intensidade dos movimentos de 
massas. Fazer as coisas "ficarem mais próximas" é uma preocupação tão 
apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter 
único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Cada dia fica mais 
irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto quanto possível, 
na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua reprodução. Cada dia fica mais 
nítido a diferença entre a reprodução, como ela nos é oferecida pelas 
revistas ilustradas e pelas atualidades cinematográficas, e a imagem. Nesta, 
a unidade e a durabilidade se associam tão intimamente como, na 
reprodução, a transitoriedade e a repetibilidade. Retirar o objeto do seu 
invólucro, destruir sua aura, é a característica de uma forma de percepção 
cuja capacidade de captar "o semelhante no mundo” é tão aguda, que 
graças à reprodução ela consegue captá-lo até no fenômeno único. 
(BENJAMIN, 1955, p.3) 

 

Sendo assim, Vilém Flusser vai fazer um contraponto a isso, quando analisa 

que a fotografia é o primeiro objeto pós-industrial, onde o seu valor não é material, o 

do papel, mas está na sua informação, a imagem em si. (FLUSSER, 1985, p 27) 

Traçando um paralelo, poderíamos dizer que a aura, no caso da fotografia, 

transfere-se para o instante de sua captação, necessariamente único e carregado da 

história do fotógrafo. Mas com tantos celulares que possibilitam a centenas de 

transeuntes fotografar um acidente ou uma pessoa relevante em situação inusitada, 

onde estaria essa aura? A Lomografia não se propõe ao inusitado, ao instante 

mágico de coordenação dos elementos em perfeita disposição, ao tema exótico ou 

de suma importância. A filosofia do fotografar lomográfico vai buscar os elementos 



 
 
 

cotidianos e escrever assim a história de vida que só pode ser de um único ator: o 

lomógrafo. 

 

 
Fig 2 - fotografias do cotidiano 

 

Nesse parâmetro, a Lomografia, e qualquer processo fotográfico analógico, 

recupera a autenticidade. Certamente podem-se reproduzir suas fotografias ad 

infinitum e sua divulgação digital é extensa (às 14h04 de 30 de abril de 2017, o site 

oficial contava com 13.461.745 lomos (LOMOGRAPHY, 2017)), no entanto, o filme 

guarda os elementos da autenticidade de Benjamin: possui caráter material e 

histórico e é único.  

Mas o negativo não é a obra. O negativo fotografado, apesar de fotografia, é 

apenas o fantasma da fotografia final, a segunda do processo, essa sim, fotografia 

de exibição. Explico: enquanto processo de escrita com a luz, a fotografia se escreve 

duas vezes, uma na captação do mundo no filme e a segunda na revelação do papel 

fotográfico com a imagem já fotografada no negativo. Ou seja, a fotografia original, o 

negativo,   não é jamais vista, considerando que atualmente basta ao laboratorista 



 
 
 

inseri-lo em máquina automática de revelação. Ele então não carrega nem o valor de 

culto, tampouco o valor de exposição os quais confronta Benjamin (1955, p.4), 

quando afirma que em todas as frentes o primeiro começa a recuar diante do 

segundo na fotografia. 

Ou seja, na fotografia analógica a aura está no ato fotográfico, a 

autenticidade, no negativo e a reprodutibilidade no papel fotográfico. Este último, o 

que carrega o valor de informação. 

Esta informação é o que o homem captura do mundo através do aparelho 

fotográfico. Para Simondon, um objeto técnico é intermediário da relação homem-

mundo, sendo que sua posição é entre eles, mas não se limita a mediação, eles são 

uma mescla estável do humano e do natural. Na sua concepção, “o objeto técnico 

não é um ser vivo, mas um indivíduo que desenvolve suas potencialidades na 

medida em que converte a incompatibilidade em funcionamento”. (CORBANEZI, 

2012, p.97) 

A técnica, diz Simondon, é a concretização da potência e da invenção 

humanas nos objetos. Assim, ela é parte da cultura e não contraposta a esta.  Mas 

essa relação infere uma outra relação que é a do humano com a própria câmera. A 

este complexo “aparelho-operador”, Flusser (1985, p.11) chama caixa preta, porque, 

critica ele, enquanto nas imagens produzidas pelo homem é evidente a concepção 

do autor, nas imagens técnicas, a compreensão do o processo codificador dessas 

imagens, que se dá no interior da caixa preta é demasiado complicado, fazendo com 

que o observador se ligue diretamente a imagem a seu significado.  

No que tange a Lomografia, a ideia inicial era ser um movimento artístico 

estético e experimental. Deixaremos este segundo aspecto a ser analisado um 

pouco adiante e, por hora, nos concentraremos no parâmetro estético. Dentro desse 

movimento já havia também logo de início a ideia de assumir o ato de fotografar 

como parte da interação do fotógrafo com o mundo. 

Mas naquele momento, década de 90, a fotografia digital ainda não tinha 

surgido então essas imagens, vistas hoje nos trazem, esteticamente falando, um 

novo elemento: a nostalgia. Isto porque, os avanços nas câmeras digitais 

proporcionaram a produção de imagens com maior nitidez, uma aproximação das 

escalas de cores e de contraste entre luz e sombra mais semelhante à real, maior 



 
 
 

profundidade de campo. Estes elementos fizeram com que as imagens dos filmes 

fotográficos feitas com câmeras simples e amadoras nos remetam nostalgicamente 

às imagens dos nossos antigos álbuns de família e afins.  

 
Fig. 3 - Aniversário de bisavó da autora 

 



 
 
 

Fig. 4 - Lomografia nostalgica, publicada em jan de 2017 

 
Fig. 5 - Lomografia nostalgica, publicada em jan de 2017 

 



 
 
 

Fig.6 - Lomografia nostalgica, publicada em jan de 2017 

 

Fazemos essa ligação por pularmos essa compreensão da caixa-preta? É o 

que afirma Flusser. Quando vemos apenas o que está impresso na superfície do 

papel fotográfico e não viajamos pela relação fotógrafo-aparelho e ainda destes com 

o mundo, como sugere Simondon, nossa leitura é puramente estética. Nos atemos 

àquilo que vemos. Mas se nos depararmos com a concepção de imagem do 

fotógrafo, não seria isso intencional? Não quer o lomógrafo imprimir essa dimensão 

temporal às suas imagens, ou talvez subtraí-la com uma dose de anacronismo? 

Ralph Harper define nostalgia como um sentimento contraditório: 

 
nostalgia reúne amargura e doçura, a perda e o encontro, o longe e o perto, 
o novo e o familiar, ausência e presença. O passado que se foi, do qual 
fomos removidos, por alguma mágica se torna presente novamente por um 
momento. Mas sua realidade, porque renovada, parece ainda mais familiar 
do que ela jamais foi, mais encantadora e mais bonita. (HARPER, 1966, 
apud WILSON, 2014, p.23, tradução nossa) 
 

A nostalgia está não somente no resultado final, mas em todo o processo de 

fotografar de forma analógica. Dessa forma, os lomógrafos não buscam apenas a 

criação de imagens faux-vintage2, que, segundo Jurgenson (2011),  buscam trazer 

uma 'nostalgia do presente' fazendo com que essas fotos pareçam mais importantes, 

substanciais e reais.  

Voltando ao pensamento de Flusser (1985, p.15), ele define o aparelho 

fotográfico como um brinquedo que está programado com inúmeras possibilidades. 

O fotógrafo brinca com ele a fim de esgotar-lhe essas possibilidades, enquanto elas 

diminuem, aumenta o universo fotográfico. 

 
a competência do fotógrafo deve ser apenas parte da competência do 
aparelho. De maneira que o programa do aparelho deve ser impenetrável 
para o fotógrafo, em sua totalidade. Na procura de potencialidades 
escondidas no programa do aparelho, o fotógrafo nele se perde. 
(FLUSSER, 1985, p.15) 

 

Assim, para Flusser (1985, p.15) o fotógrafo não está empenhado em 

modificar o mundo, mas em obrigar o aparelho a revelar suas potencialidades, 
                                                 
2 Imagens que simulam ter sido produzidas em uma época passada por sua aparência estética mas que foram 

produzidas contemporaneamente. 



 
 
 

enquanto a câmera em si deve ser inesgotável. É interessante notar que as câmeras 

lomográficas, por não se proporem a rigores técnicos e por serem simples e 

intuitivas são chamadas de toy cameras.  

O pensamento de Flusser (1985) se fundamenta na teoria de que a imagens 

são abstrações mágicas da realidade, enquanto a escrita é abstração conceitual. Na 

imagem abstraem-se duas dimensões (uma espacial e a temporal) e as relações 

entre seus componentes são cíclicas, não há causa e consequência, antes e depois. 

Na escrita tem-se a abstração de três dimensões e a consciência histórica. A 

imagem técnica é pós-histórica, já que é produzida por aparelho, que é fruto da 

técnica, texto científico aplicado.  

As imagens lomográficas são disseminadas em grande parte de forma 

virtual. No site oficial, lomography.com há cerca de 13,5 milhões de lomografias, 

como supracitado. Também pode-se ter acesso a uma série de artigos sobre 

fotografia, novas câmeras, dicas de experimentos e utilização. Mas é interessante 

que a parte dedicada às fotografias é extremamente pobre em texto. As imagens 

são sempre acompanhadas do link para a página do usuário que a postou e de sua 

data de publicação. Outras informações complementares aparecem com frequência, 

como a câmera e o filme utilizados e a cidade de origem do fotógrafo. Mas título e 

legendas geralmente estão ausentes. Há tags, popularizadas na internet mais como 

forma de busca do que como informação, assim, a informação é a imagem. Neste 

sentido há uma remagicização da relação entre os lomógrafos. 

Benjamin (1955, p. 8) relaciona o espectador de cinema com o de esporte, 

dizendo que, em ambos os casos, eles são semi-especialistas, já que no esporte é 

comum a prática da mesma atividade a que se assiste e, no tocante ao cinema, há 

na sociedade uma exigência de ser filmado. Lembrando que a última versão deste 

artigo data de 1955 e que sua primeira versão foi publicada já em 36. O que diria 

Benjamin da exigência de ser filmado/fotografado nos dias atuais? 

Mas, atenhamo-nos a questão da lomografia. Ora, aqueles que a praticam, 

são os mesmos que a divulgam, que navegam pela rede acessando as milhões de 

lomografias produzidas por outros lomógrafos no mundo todo. Talvez poderíamos 

considerá-los como especialistas ao invés de semi, mas será que compreendem o 

que se passa no interior de suas caixas-pretas? O fato é que sua interação se dá 



 
 
 

essencialmente por meio das imagens, nesse fluxo virtualmente infindável. 

Conectam-se por meio da magia e exploram seu mundo magicamente. Enquanto 

Simondon (CORBANEZI, 2012, p.86) considera que os objetos técnicos são 

intermediários da relação entre o homem e o mundo, para Flusser a imagem é a 

mediação entre o homem e o mundo, e a função das imagens técnicas é a de 

emancipar a sociedade de pensar conceitualmente, criando uma consciência mágica 

e capacidade imaginativa, ambas de 2ª ordem. 

Partindo dessas considerações, pode-se dizer que a sociedade lomográfica 

é mágica, uma vez que comunica-se por imagens e para imagens, já que seu 

objetivo não é conceitual.  

Por fim, voltemos ao aspecto experimental da lomografia. A Lomography 

lança com frequência novos tipos de câmeras e filmes, com efeitos diversos. A 

possibilidade de manipulação do filme, seja previamente (como nas sopas de 

filmes3) tanto durante sua exposição (múltiplas exposições ou sobreposições 

parciais) ou após (processos cruzados de revelação4, tinta ou riscos aplicados sobre 

a película) cria uma gama gigantesca de possibilidades, muitas vezes com 

resultados impossíveis de prever. Some-se a isso a criatividade do fotógrafo, que 

pode criar outras interferências de iluminação, explorar enquadramentos e temas e 

as imagens a serem produzidas são infindáveis.  

                                                 
3 Processo onde se usa substânicas químicas diluídas em água, nas quais literalmente se cozinha os filmes a fim 

de criar distorções e alterações cromáticas no filme. 
4 Processo cruzado de revelação é quando se usa o processo de revelação de filme negativo em diapositivo ou 

vice-versa 



 
 
 

 
Fig 7 - Lomografia experimental - publicada em abril de 2017 

 
Fig 7 - Lomografia experimental - publicada em abril de 2016 



 
 
 

 
Fig 7 - Lomografia experimental - publicada em março de 2012 

 

Enquanto Benjamin(1955) enquadra a fotografia na esfera da arte, ainda que 

reprodutível, Flusser defende que os fotógrafos são inconscientes de sua práxis que 

pode ser resumida como “a liberdade é jogar contra o aparelho”. Para ele, a maioria 

dos fotógrafos acreditam fazer arte, ou engajar-se politicamente ou ainda aumentar 

o conhecimento. 

 
Há, porém, uma exceção: os fotógrafos assim chamados experimentais; 
estes sabem do que se trata. Sabem que os problemas a resolver são os da 
imagem, do aparelho, do programa e da informação. Tentam, 
conscientemente, obrigar o aparelho a produzir imagem informativa que não 
está em seu programa. Sabem que sua práxis é estratégia dirigida contra o 
aparelho. Mesmo sabendo, contudo, não se dão conta do alcance de sua 
práxis. Não sabem que estão tentando dar resposta, por sua práxis, ao 
problema da liberdade em contexto dominado por aparelhos, problema que 
é, precisamente, tentar opor-se.  (FLUSSER, 1985, p. 41) 

 

No entanto se pensarmos pela perspectiva de Simondon, poderíamos dizer 

que no jogo contra o aparelho lomográfico não busca-se a libertação dos aparelhos, 

uma vez que não estamos a eles submissos, mas uma forma híbrida de conexão 



 
 
 

com o mundo por meio deles. Assim, o jogo torna-se a busca pelas diversas 

conexões possíveis por meio da produção de lomos, sendo assumido na vida 

cotidiana, e alterado a cada nova interação mágica com outras lomografias. 

 

CONCLUSÃO 
 

Da análise feita neste estudo chegou-se a três conclusões principais. 

Primeiramente, que a sociedade lomográfica é mágica. Entende-se aqui a sociedade 

lomográfica como o conjunto daqueles fotógrafos analógicos (não necessariamente 

que fotografem com equipamentos da empresa Lomography) que seguem a filosofia 

de inserir a fotografia como parte do seu cotidiano, experimentando sempre, 

divulgando e visualizando imagens de outros fotógrafos participantes. Nesse interim, 

comunicam-se por meio de imagens e para imagens, vez que as imagens 

produzidas expandem o universo fotográfico.  

Em segundo, conclui-se que a nostalgia inspirada pelas fotografias 

lomográficas é consciente e intencional, dando-se por meio do traço estético. Esta 

linguagem imagética é buscada por aqueles que fotografam com cameras 

lomográficas como forma de trazer interesse e importância às imagens que 

produzem. 

Por fim, o jogo que joga com essas toy cameras é a busca de possibilidades 

de interação com o mundo através da imagem e se alarga com o universo imagético 

na medida em que o lomógrafo entra em contato com novas imagens. 
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