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Quando você realiza desenhos de uma pessoa baseando‐se em fotos, você pode u lizá‐las
como inspiração e referência. Porém, você deve se cer ﬁcar que o seu desenho não é:
• uma reprodução: a mesma imagem, mas em um meio diferente.
• um trabalho derivado: um novo trabalho, mas com muitos elementos reconhecíveis do
original.

DICAS

RÁPIDAS PARA DESENHAR A PARTIR
DE FOTOS:

1. Idealmente, sugerimos que você se inspire a par r de
várias fotos. Isso pode ajudá‐lo a capturar o espírito da
pessoa, garan ndo que sua ilustração pareça original. Se
parecer uma cópia de uma fotograﬁa não livre, é provável
que ela seja excluída da Wikipédia!
2. Também sugerimos desenhar o máximo possível de
forma "enciclopédica". Quanto mais abstrato for o seu
desenho, maior a probabilidade de ele ser excluído da
Wikipédia. :‐(
Nibia Berois por Lucas Roselli no
Wikimedia Commons.
Retrato a lápis.

ALGUNS EXEMPLOS

Em um desenho inspirado em uma foto, às vezes não é
tão fácil saber onde os direitos autorais terminam e o
domínio público começa. Vamos ver alguns exemplos
para entender isso.
Este retrato de Michel Foucault, que ilustra seu ar go
da Wikipédia em algumas línguas, não reproduz
nenhuma foto original de Foucault. Pode ser discu vel
se é um retrato ﬁel ou não, mas não temos outra foto
ou desenho de Foucault (por enquanto) em domínio
público ou licenciado livremente.
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Retrato de Michel Foucault, por
Nemomain no Wikimedia Commons.

Um desenho como
este, no entanto,
seria um trabalho
derivado desta foto
que não é de domínio
público.

Por outro lado,
este desenho seria
uma reprodução
desta foto, que
também não é de
domínio público.
Provavelmente,
nenhum desses dois
desenhos será usado
na Wikipédia porque
eles são muito
parecidos com as
fotograﬁas não‐livres.

USANDO DESENHOS PARA ILUSTRAR A WIKIPÉDIA

Outra coisa que temos que levar em consideração ao usar desenhos na Wikipédia é que, se
uma foto ou desenho de qualidade superior aparecer mais tarde, provavelmente será o usado
no ar go.
Se a biograﬁa já ver um retrato de boa qualidade, por favor, não a altere para uma de
qualidade inferior, mesmo que você ache que ela parece melhor ‐ isso economizará seu tempo,
já que os wikipedistas provavelmente reverterão seu trabalho.
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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
• Como pedir doações de imagens
• Adicionando imagens ao Wikimedia Commons e à Wikipédia: o que
fazer e o que não fazer
• Como encontrar imagens na internet para ilustrar a Wikipédia
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