
Mostrar as fotos na
Internet por meio de
álbuns públicos virou
uma moda que não pára
de crescer no Brasil

Por Acácio Nascimento

C ada vez mais fotógrafos,
amadores e profissionais,
estão usando uma forma

revolucionária de mostrar seus
trabalhos por meio de álbuns
públicos na Internet, chamados
de fotologs (americanos) e
fotoblogs (brasileiros). A história
desse poderoso mecanismo de
"pendurar" as fotos para serem
vistas pela comunidade da web
nasceu a partir de um projeto
pessoal de três jovens
americanos: Adam Seifer, Scott

Heifermann e Spike. Eles
descobriram o formato e, no início
de 2002, criaram, desenvolveram
e tornaram o www.fotolog.net
uma ferramenta simples, gratuita,
de dimensão planetária.

Os fotoblogueiros podem
contribuir mensalmente com
US$ 5 e ter direito de colocar
6 fotos diárias e 100 comentários
em cada foto. Aqueles que
utilizam os álbuns gratuitos têm
direito de colocar uma foto diária
e 10 comentários. Hoje, há uma
parceria com o portal argentino
www.ubbi.com.br, o que tem
gerado protestos entre os
usuários do Fotolog.net. Os
álbuns têm espaço para as fotos
pessoais, para as fotos de
preferidos e links. O que importa é
a criatividade.

O crescimento do número de
interessados em colocar um
álbum na rede mundial é
impressionante, principalmente

por causa da simplicidade. As
repercussões acontecem por
intermédio dos mais diferentes
tipos de manifestação. Qualquer
pessoa que observa a foto pode
colocar um comentário. Com isso,
há gente que posta palavras
ofensivas, críticas gratuitas e
desconexas. É muito fácil
perceber quando as opiniões são
tendenciosas e destrutivas.
Nesse caso, basta deletá-las e
seguir em frente.

O fotoblog tornou-se um
sucesso absurdo no Brasil e o
número de novos participantes
vem aumentando a cada dia,
de acordo com a página
www.fotolog.net/browse_countries.
html (há 287.468 endereços!). A
facilidade de acesso, as
possibilidades de se conectar com
outras pessoas mundo afora e
mostrar as fotos, com repercussão
imediata, são as razões que podem
explicar o boom do fotoblog.



COMO CRIAR UM FOTOBLOG
O esquema para a montagem de

um álbum está baseado em três
passos simples:

• Primeiro, criar um nome (login);
• Segundo, ter uma senha (password);
• Terceiro, oferecer um e-mail para

confirmação da conta.

Após esse processo, o usuário
inicia a colocação de fotos, de
legendas e comentários no álbum.
Depois, divulga o novo "endereço" e

aguarda os possíveis comentários. A
expectativa é grande a cada nova
imagem postada. Há visitantes de
todos os cantos do planeta. É possível
colocar outros álbuns que interessam
como link no álbum pessoal, o que
gera reciprocidade, pois outras
pessoas acabam se interessando pelo
seu álbum também.

Como o processo de criação de
álbuns é aberto a todas as pessoas, a
qualidade muitas vezes é duvidosa.
Apesar disso, a maioria preserva
alguns requisitos para que seus álbuns

sejam interessantes para quem quer ver
boas imagens nos flogs. Uma dica
importante: manter o álbum atualizado
para despertar o interesse dos visitantes.

Os relacionamentos e afinidades,
nesse caso, tornam-se maiores a
cada dia. De um álbum de fotografia
sem compromisso, formam-se grupos
de interesses que também crescem,
como pode-se verificar na página
www.fotolog.meetup.com. Os
encontros acontecem em diversas
partes do mundo, às segundas e
quartas-feiras.
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ÁLBUNS AQUI E LA
Quem acompanha o dia-a-dia

dos fotologs e fotoblogs percebe

que é uma comunidade que tem

apresentado um crescimento

impressionante. Por isso, a indústria

da fotografia tem de olhar com

carinho para esse canal de

comunicação a fim de facilitar a vida

dos usuários. Todos ganham,

inclusive quem produzir os meios

mais acessíveis às pessoas que têm

seu equipamento digital ou analógico

para colocar imagens na Internet.

No Brasil, os assinantes do portal

UOL têm o direito de criar o seu

fotoblog no seguinte endereço:

www.fotoblog.uol.com.br. Nesse

caso, os álbuns são públicos e podem

ser visitados por qualquer interessado,

que também pode colocar suas

opiniões sobre as fotos. As

possibilidades crescem à medida que o

público mostra seu interesse em

divulgar suas fotos. Mais dois exemplos

de portais brasileiros que oferecem o

serviço aos usuários: www.flogs.com.br

(gratuito com 3 fotos ao dia) e

www.fotolog.fot.br (serviço gratuito com

restrições e pago).

Alguns álbuns internacionais

gratuitos para quem quer maior

contato com trabalhos feitos por

fotógrafos estrangeiros:

www.35mm.org (em português de

Portugal, muito criterioso, que desperta

o interesse de quem se aperfeiçoa em

fotografia); www.buzznet.com (em

inglês); www.rny-expressions.com (em

inglês, espanhol, francês e alemão);

www.fotopages.com (em inglês); e

www.phlog.net (em inglês e envio de
fotos por meio de celular).

Alerta de fotoblogueiro: essa

mania pega. Uma vez inoculado o

vírus, você vai querer acessar seu

álbum várias vezes ao dia para ver

quem postou mensagem, vai visitar

muitos outros fotoblogs, fazer

muitos amigos e fotografar cada

Acácio Nascimento, 50 anos,
é jornalista e fotoblogueiro militante.
Veja fotos feitas por ele no endereço
http://acacionascimento.fotoblog.uol.com.br.
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vez mais. Eu avisei...


