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Você está procurando um retrato de uma mulher contemporânea notável, mas não há nenhuma
disponível sob uma licença de uso livre. E se você entrar em contato com ela pelas redes sociais
ou e‐mail e pedir para que ela libere uma foto para u lização na Wikipédia? Você ﬁcará
impressionado ao ver o quão dispostas as pessoas estão em ajudar e a se comprometer quando
você lhes fala que é uma voluntária ou voluntário da Wikipédia!
Você pode usar ou adaptar esses rascunhos para pedir que a pessoa doe sua foto.

MENSAGEM 1
Olá, PESSOA,
Meu nome é SEU NOME AQUI. Eu sou um voluntário na Wikipédia, a enciclopédia livre. Eu percebi que
você tem um verbete na Wikipédia. Estamos trabalhando em tornar mais mulheres visíveis na Wikipédia
como parte do desaﬁo #VisibleWikiWomen. Como você deve saber, a Wikipédia apresenta uma enorme
brecha de gênero ‐ menos de 20% dos voluntários da Wikipédia (pessoa como eu, que escrevem ar gos,
adicionam imagens etc.) são mulheres e também estamos perdendo muito conteúdo importante sobre
mulheres. As mulheres representam menos de 25% das biograﬁas na Wikipédia. Por isso, como a mulher
notável que eu realmente admiro, gostaria de garan r que o seu verbete está completamente visível na
Wikipédia!
Eu reparei que no verbete sobre você está sem imagem. Você estaria disposta a doar uma foto sua (ou do
seu trabalho) para a Wikipédia? Notei que há algumas fotos suas nas redes sociais e no Google, mas todas
possuem direitos autorais (o que quer dizer que alguém é dono delas), de forma que não podemos u lizá‐
las. Na Wikipédia, as informações e imagens são publicadas sobre uma licença aberta Crea ve Commons
que permite o uso livre daquele conteúdo. A liberação de uma foto da qual você detém os direitos sob
uma licença da Crea ve Commons concede a outras pessoas o direito de compar lhar, usar e criar sua
imagem, sempre creditando você pela imagem original.
Gostaria de tornar uma imagem sua disponível na Wikipédia? Se quiser, posso auxiliá‐la no processo. O
que você acha?

Se ela disser que sim:

MENSAGEM 2
Ó mo, obrigada! Primeiro, você pode escolher uma imagem que você mesma tenha rado ou uma foto
sua rada por alguém com quem você tem o contato e possa ser consultada. Como não possuo os direitos
de reprodução da foto, a pessoa que a rou deve doá‐la por conta própria sob uma licença Crea ve
Commons. Posso ajudá‐la passo a passo nesse processo também!
Primeiro, por favor, escolha uma foto que você considera sua e me envie. Idealmente, seria uma foto
rada por você ou por alguém que possa lhe conceder os direitos autorais, talvez uma pessoa amiga ou
membro de sua família. Envie para mim o arquivo original da foto ‐ ele não deve ser baixado do Facebook,
do Twi er ou de outra rede social ou re rado de qualquer site, pois perderia a qualidade ou poderia ser
denunciado como violação de direitos autorais.
Então, aguardo a foto em sua próxima mensagem e con nuamos de lá :)
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Quando ela te encaminhar a imagem, veriﬁque que está com boa qualidade e faça o
carregamento no Commons:

MENSAGEM 3
Muito obrigada! Aqui está a sua foto no Wikimedia Commons: LINK PARA A IMAGEM.
Carreguei a imagem na Wikipédia no seu nome e agora preciso que você, por favor, mande a mensagem
do modelo abaixo para permissions‐commons@wikimedia.org para que haja a liberação dos direitos da
imagem sob a licença Crea ve Commons:

Use este texto se ela for um indivíduo que possui a imagem (por exemplo, a foto foi rada por
ela mesma)

Por meio deste, eu, MEU NOME, sou o proprietário exclusivo dos direitos autorais da obra: h ps://
commons.wikimedia.org/wiki/File:NOMEDOARQUIVOAQUI.JPG.
Concordo em publicar a obra mencionada acima sob a licença livre Crea ve Commons Atribuição‐
Compar lhaIgual 4.0 Internacional (CC BY‐SA 4.0).
Eu reconheço que concedo a qualquer pessoa o direito de usar a imagem, mesmo em um produto
comercial, bem como modiﬁcá‐la de acordo com as suas necessidades, desde que esteja em
conformidade com os termos da licença e com qualquer outra lei aplicável.
Estou ciente de que este acordo não é limitado à Wikipédia ou sites relacionados.
Estou ciente de que sempre deterei os direitos autorais da minha imagem, bem como o direito de ser
reconhecido como autor de acordo com os termos da licença escolhida para o meu trabalho. As
modiﬁcações que outros ﬁzerem na imagem não serão atribuídas a mim.
Estou ciente de que a licença gratuita afeta apenas os direitos autorais e reservo‐me o direito de tomar
medidas legais contra qualquer pessoa que use esse trabalho em violação de qualquer outra lei, como
restrições de marca comercial, difamação ou restrições geográﬁcas especíﬁcas.
Eu reconheço que não posso re rar este acordo e que a imagem pode ou não ser permanentemente
armazenada em um projeto da Wikimedia Founda on.
Assinatura,
MEU NOME
DATA
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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
• Adicionando imagens ao Wikimedia Commons e à Wikipédia: o que
fazer e o que não fazer
• Como criar desenhos para a Wikipédia
• Como encontrar imagens na internet para ilustrar a Wikipédia
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