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Você só pode enviar imagens para o Wikimedia Commons para uso na Wikipedia se você
• é o criador da imagem, ou
• tenha permissão explícita do criador da imagem.
Se você es ver enviando uma imagem criada por outra pessoa (o que signiﬁca que ela possui os
direitos sobre essa imagem), será necessário mostrar que você tem permissão para liberá‐la
com uma licença gratuita. Isso acontece com bastante frequência e a comunidade do
Wikimedia Commons criou um processo para ajudá‐lo. Sabemos que isso pode parecer
complicado, mas não se preocupe! Aqui estão três etapas básicas a seguir.
Veja como fazer o envio de uma imagem que outra pessoa possui:

PASSO 1
Faça o envio do arquivo de imagem para o Commons:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:VisibleWikiWomen

PASSO 2
Escolha Este arquivo é de minha autoria. Quando você descrever o arquivo, antes de publicar
seu envio, adicione esta frase em negrito à caixa “fonte”: {{subst:OP}}

Em seguida, salve sua edição. Essa úl ma parte pode parecer um pouco estranha, mas é muito
importante: isso adicionará automa camente uma nota na página da imagem. Esta nota
permi rá que a comunidade do Commons saiba que você está no processo de pedir ao criador
que compar lhe publicamente essa imagem com uma licença gratuita e aberta. Sem esse aviso,
as pessoas podem excluir a imagem que você enviou com tanto cuidado!

PASSO 3
Peça à pessoa que possui a imagem para escrever um e‐mail para a comunidade Commons,
usando o texto abaixo.
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CERTIFIQUE‐SE DE QUE VOCÊ:

• Dê a eles o texto completo e correto para que eles simplesmente copiem e colem em um e‐
mail próprio!
• Inclua o link para a página no Commons onde você carregou a imagem.
√ Copie o link da página onde você carregou sua imagem.
√ Depois adicione este link no corpo do email abaixo neste lugar:
h ps//commons.wikimedia.org/wiki/File:FILENAMEHERE.JPG.
√ Por favor, não se esqueça deste passo, porque sem o link para a imagem, a comunidade
Commons não sabe para qual imagem você está obtendo consen mento!
• Peça ao autor da imagem que envie um e‐mail para permissions‐commons@wikimedia.org

CENÁRIO 1: USE ESTE TEXTO DE E‐MAIL SE O CRIADOR
IMAGEM (POR EXEMPLO, ELES MESMOS TIRARAM A FOTO)

FOR UM PROPRIETÁRIO DA

Declaro que eu, MEU NOME, sou o criador e / ou o único proprietário dos direitos autorais
exclusivos do trabalho de mídia:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:NOMEDOARQUIVO.JPG.
Eu concordo em publicar o trabalho acima mencionado sob o Crea ve Commons A ribu on‐
ShareAlike 4.0 Interna onal. Reconheço que, ao fazê‐lo, concedo a qualquer um o direito de usar o
trabalho, mesmo em um produto comercial ou outro, e modiﬁcá‐lo de acordo com suas
necessidades, desde que cumpram os termos da licença e quaisquer outras leis aplicáveis.
Estou ciente de que este acordo não está limitado à Wikipédia ou sites relacionados. Estou ciente
de que o detentor dos direitos autorais sempre detém a propriedade dos direitos autorais, bem
como o direito de ser atribuído de acordo com a licença escolhida. Modiﬁcações que outras
pessoas fazem no trabalho não serão reivindicadas como tendo sido feitas pelo detentor dos
direitos autorais.
Eu reconheço que não posso re rar este contrato, e que o conteúdo pode ou não ser man do
permanentemente em um projeto da Wikimedia.
Assinado,
MEU NOME
DATA
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CENÁRIO 2: USE ESTE TEXTO SE O CRIADOR REPRESENTAR UMA ORGANIZAÇÃO
PROPRIETÁRIA DA IMAGEM (POR EXEMPLO, SUA ORGANIZAÇÃO DESEJA DOAR UM
ARQUIVO)
Por este meio, aﬁrmo que represento o PROPRIETÁRIO DA IMAGEM, o criador e/ou o único
proprietário dos direitos autorais exclusivos do trabalho de mídia:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:NOMEDOARQUIVO.JPG.
Concordo em publicar o trabalho acima mencionado sob o Crea ve Commons A ribu on‐
ShareAlike 4.0 Interna onal. Reconheço que, ao fazê‐lo, concedo a qualquer um o direito de usar o
trabalho, mesmo em um produto comercial ou outro, e modiﬁcá‐lo de acordo com suas
necessidades, desde que cumpram os termos da licença e quaisquer outras leis aplicáveis.
Estou ciente de que este acordo não está limitado à Wikipédia ou sites relacionados. Estou ciente
de que o detentor dos direitos autorais sempre detém a propriedade dos direitos autorais, bem
como o direito de ser atribuído de acordo com a licença escolhida. Modiﬁcações que outras
pessoas fazem no trabalho não serão reivindicadas como tendo sido feitas pelo detentor dos
direitos autorais.
Eu reconheço que não posso re rar este contrato, e que o conteúdo pode ou não ser man do
permanentemente em um projeto da Wikimedia.
Assinado,
MEU NOME
MEU RELACIONAMENTO COM O PROPRIETÁRIO DA IMAGEM
DATA

Assim que a comunidade Commons receber este e‐mail do criador da imagem, um voluntário
veriﬁcará as informações fornecidas pelo criador da imagem e conﬁrmará que a imagem tem as
permissões adequadas para ser aberta e livremente compar lhada. Caso o voluntário ver mais
perguntas, ele enviará um email ao criador de volta. Depois que todas as perguntas forem
resolvidas, a imagem ﬁcará no Wikimedia Commons indeﬁnidamente e poderá ser usada para
ilustrar a biograﬁa de uma mulher na Wikipédia!
Pronto! Obrigada pelo seu trabalho árduo, melhorando a Wikipédia e a internet no geral.
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RECURSOS RELACIONADOS
• Como adicionar imagens para fazer as mulheres mais visíveis na
Wikipédia e na internet
• Como encontrar imagens na internet para ilustrar a Wikipédia
• Adicionando imagens ao Wikimedia Commons e à Wikipédia: o que
fazer e o que não fazer
• Como criar desenhos para a Wikipédia
• Como pedir doações de imagens
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