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Obrigado por ajudar a tornar mais mulheres visíveis nos projetos Wikimedia! Você
provavelmente está aqui porque deseja adicionar uma imagem à Wikipédia. Para adicionar uma
imagem à Wikipédia, você primeiro precisa carregar a imagem no Wikimedia Commons, que é o
repositório gratuito de imagens que a Wikipédia e todos os outros projetos da Wikimedia
u lizam.
Este guia ajudará você a entender quais
Wikimedia.

pos de imagens são permi das nos projetos da

COISAS QUE VOCÊ DEVE FAZER
A Wikipédia é uma enciclopédia de conteúdo gratuito. Portanto, apenas conteúdo livre pode
ser incluído nela. Então, vamos encontrar imagens licenciadas para este desaﬁo!
Estes são os pos de imagens que você pode adicionar ao Wikimedia Commons e à Wikipédia:
• Fotograﬁas radas por você mesmo que você libera sob uma licença gratuita.
• Imagens de domínio público.
• Imagens disponibilizadas por outras pessoas, sob licenças gratuitas.
Lembre‐se, antes de começar a enviar imagens para o Wikimedia Commons e para a Wikipédia,
de veriﬁcar se você tem um link de origem e as informações de autoria, porque essas
informações serão solicitadas quando você ﬁzer o upload da imagem. Se você precisar de
orientações mais detalhadas, você pode encontrá‐los na guia Como adicionar imagens para
fazer as mulheres mais visíveis na Wikipédia e na internet.

COMO ADICIONAR FOTOS DE AUTORIA PRÓPRIA?
Se você rou uma foto ou criou uma ilustração, você possui os direitos sobre ela e,
portanto, pode enviá‐la ao Wikimedia Commons sem pedir a autorização de outra
pessoa. Quando você envia uma imagem de sua autoria para o Wikimedia Commons,
você concorda em compar lhar essa imagem sob uma licença gratuita.
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COMO ADICIONAR IMAGENS DE DOMÍNIO PÚBLICO?
Para imagens com mais de 70 anos contadas a
par r da morte do autor (fotógrafo, cartunista ou
pintor), os direitos autorais podem ter expirado e
as imagens provavelmente estarão no domínio
público. Se ver certeza de que é o caso, você
pode fazer o upload das imagens, mas cer ﬁque‐se de que está dizendo claramente
que elas são de domínio público e que você está atribuindo autoria. Se você não ver
certeza, recomendamos que você não faça o upload da imagem. Se você ﬁzer isso,
você deve saber que a imagem pode ser excluída. Para ter certeza, veriﬁque primeiro
nosso guia Como encontrar imagens na internet para ilustrar a Wikipédia. Caso ainda
tenha
dúvidas,
entre
em
contato
conosco
pelo
e‐mail
visiblewikiwomen@whoseknowledge.org

COMO ADICIONAR IMAGENS QUANDO VOCÊ NÃO É O AUTOR?
Você encontrou uma foto interessante, mas não é o proprietário
dos direitos autorais? Antes de fazer o upload para o Wikimedia
Commons, cer ﬁque‐se de que o autor os tenha compar lhado
claramente sob uma destas licenças gratuitas:
Crea ve Commons A ribu on‐ShareAlike,
Crea ve Commons A ribu on, o
Crea ve Commons CC0
Nem todas as licenças CC são permi das no Wikimedia
Commons, apenas as 3 mencionadas acima.

ALGUNS EXEMPLOS...
• Exemplo de imagem de autoria própria. Esta foto da a vista brasileira Jurema
Werneck foi rada e carregada pelo usuário Watoncito. É o trabalho do usuário
Watoncito, sob uma licença gratuita.
• Exemplo de imagem em domínio público. Este retrato da pintora britânica
Elizabeth Emma Soyer foi feito pelo ar sta Henry Bryan Hall. Faz parte do domínio
público mundial em razão da data da morte de seu autor (1884).
• Exemplo de imagem licenciada livremente por outros. Esta foto de Espérance
Nyirasafari, uma ministra de Ruanda, foi carregada pelo usuário Señoritaleona. A
foto é um arquivo previamente liberado pelo autor sob uma licença livre.
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COISAS QUE VOCÊ NÃO DEVE FAZER
• Não carregue imagens que possam infringir direitos autorais: quando você faz upload de
imagens que não foram criadas por você, elas devem ter uma licença gratuita ou estar sob
domínio público. Lembre‐se de indicar a fonte original e atribuir o autor. Se estas regras não
forem cumpridas, as imagens serão removidas.
• Não escolha a primeira imagem que você encontrar no Google, sem veriﬁcar as informações
de direitos autorais. Você deve veriﬁcar se as imagens estão realmente sob uma licença livre.
A melhor prá ca é ir até a origem e procurar a licença e outros dados relacionados.
• Não escolha uma imagem, sem veriﬁcar a iden dade da pessoa retratada. Veriﬁque várias
fontes para ter certeza de que este é o retrato da mulher notável que você deseja adicionar
ao Wikimedia Commons e à Wikipédia.
• Não seja irresponsável ou prejudicial com imagens e dados pessoais. Respeite a privacidade
e os direitos de personalidade. Se a sua imagem é um retrato, você deve sempre pedir o
consen mento da pessoa retratada. Pedir consen mento não é necessário apenas quando a
pessoa retratada está fazendo uma aparição pública em um evento público (por exemplo: um
atleta, um polí co, um cantor etc.). Aqui você tem algumas orientações sobre os direitos das
pessoas fotografadas.
• Não deixe as imagens vazias de informações. Preencha cuidadosamente os campos básicos.
Por exemplo: tulo, fonte e descrição. Dessa forma, outras pessoas encontrarão facilmente a
imagem e a usarão. Não se esqueça de categorizar a imagem e de adicionar a categoria
VisibleWikiWomen. Tornar as mulheres mais visíveis depende disso também.

!

RECURSOS RELACIONADOS
• Como adicionar imagens para fazer as mulheres mais visíveis na
Wikipédia e na internet
• Obtendo e dando consen mento para imagens na Wikipédia
• Como pedir doações de imagens
• Como criar desenhos para a Wikipédia
• Como encontrar imagens na internet para ilustrar a Wikipédia
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