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Se você não ver suas próprias fotos ou ilustrações para compar lhar durante a campanha
#VisibleWikiWomen, poderá pesquisar on‐line e encontrar imagens para fazer o envio, para uso
na Wikipédia.
Pronto para pesquisar? A coisa mais importante para se saber: uma simples pesquisa no Google
para encontrar imagens de mulheres não é suﬁciente. Na maioria das vezes, os resultados de
uma pesquisa de imagens do Google são imagens com direitos autorais que não são
compar lhadas sob uma licença livre e aberta. Essas imagens não devem ser enviadas para a
Wikipédia porque somente imagens autorizadas de forma livre e aberta são permi das na
maior enciclopédia do mundo. Se você está tentando encontrar imagens para a biograﬁa de
uma mulher notável, cer ﬁque‐se de que a imagem que você está considerando seja tão
gratuita e aberta quanto a própria Wikipédia.
Parece um pouco mais di cil do que você pensou, certo? Mas mantenha a calma e con nue!
Você pode con nuar pesquisando com foco em dois pos de imagens:

1. imagens publicadas sob licenças livres e abertas
2. imagens de domínio público
Isso torna tudo muito mais fácil para você! Vamos ver como encontrar esses pos de imagens
online...

CENÁRIO 1: IMAGENS PUBLICADAS SOB LICENÇAS GRATUITAS E ABERTAS
Muitos indivíduos, ins tuições culturais e organizações de mídia usam licenças gratuitas e
abertas para compar lhar seu trabalho cria vo, como imagens e ilustrações, para permi r que
qualquer pessoa use seu trabalho para diferentes propósitos.
O Wikimedia Commons, que é o repositório de mídia da Wikipédia, permite apenas trabalhos
cria vos que podem ser compar lhados livremente e abertamente, usando licenças da
comunidade Crea ve Commons.
Então, ao procurar por imagens e ilustrações gratuitas, estas são as únicas três licenças que
podem ser usadas na Wikipédia e no Wikimedia Commons:

Crea ve Commons A ribu on‐ShareAlike

Crea ve Commons A ribu on

Crea ve Commons CC0
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Essas licenças signiﬁcam que o criador ou proprietário dos direitos sobre a imagem, que você
encontrou on‐line, permi u que seu trabalho fosse aberto e disponível gratuitamente para uma
ampla variedade de usos, incluindo:
• Compar lhar e reu lizar
• Modiﬁcar e remixar em realizar um novo trabalho cria vo
• Usar em contextos comerciais, bem como educacionais e sem ﬁns lucra vos.
Os dois primeiros pos de licenças também exigem que qualquer pessoa que reu lize essa
imagem reconheça ou faça referência ao trabalho original do criador, também conhecido como
“atribuição”.
Veja um exemplo de uma imagem compar lhada no Europeana pelo museu de Sörmlands sob
uma licença gratuita e aberta (Crea ve Commons A ribu on‐ShareAlike), que pode ser
carregada na Wikipedia.
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CENÁRIO 2: IMAGENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
Quando uma imagem está em domínio público, você pode usá‐la e compar lhá‐la livremente,
porque essa imagem pertence a toda a humanidade. É considerada nossa herança comum.
Tenha em mente esta fórmula simples:
DOMÍNIO PÚBLICO = FORA DE COPYRIGHT

Uma imagem pode estar fora de direitos autorais:
• se foi criado antes da existência de leis de direitos autorais, ou
• se o copyright expirou porque muitos anos se passaram desde que a imagem foi criada.
Cada país tem suas próprias leis de direitos autorais. A maneira de simpliﬁcar é lembrar que as
regras de direitos autorais dos Estados Unidos se aplicam ao Wikimedia Commons. Assim, a
imagem que você deseja enviar para a Wikipédia deve estar fora dos direitos autorais nos
Estados Unidos.
Veja os três cenários abaixo. Se a imagem que você deseja compar lhar se encaixa em uma
delas, você pode enviá‐la para o Wikimedia Commons, porque provavelmente está em
domínio público:
• A foto foi publicada pela primeira vez nos Estados Unidos antes de 1923.
• A foto foi publicada pela primeira vez fora dos Estados Unidos antes de 1923, e o criador
morreu há mais de 70 anos.
• A reprodução de uma pintura que foi criada por um ar sta que morreu há mais de 70 anos.
Lembre‐se de deixar claro que a imagem que você está enviando é de domínio público,
mencionando a fonte (onde essa imagem pode ser encontrada) e o criador (a pessoa que criou a
imagem). Você precisará das informações da fonte e do criador para concluir seu envio. Tente
reunir todas essas informações antes de começar a fazer o envio!
Se você ainda está confuso ou inseguro sobre uma imagem especíﬁca, envie um e‐mail para
visiblewikiwomen@whoseknowledge.org. Ficaremos felizes em ajudar!

COMO PESQUISAR FACILMENTE SITES DE IMAGENS GRATUITAS E ABERTAS
DICAS DE PESQUISA:
• Lembre‐se de veriﬁcar se a imagem que você deseja usar é compar lhada sob uma
licença aberta no site que você está pesquisando.
• Use a opção de pesquisa avançada que geralmente está disponível na maioria dos
sites. A pesquisa avançada permite que você reﬁne sua pesquisa e aplique o ﬁltro,
como po de mídia, data, licença, etc. No Flickr, Internet Archive e CC Search, você
pode ﬁltrar por licença.
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• No Google Imagens, você pode ﬁltrar sua pesquisa por direitos de uso. Clique em
Ferramentas ‐ Direitos de uso e escolha Rotulado para reu lização com modiﬁcações.
• Pesquise localmente: visite os sites de museus, bibliotecas e arquivos de países ou
cidades que possam ter imagens gratuitas e abertas.

SITES RECOMENDADOS PARA PESQUISAR:
Aqui está uma lista de alguns sites que você pode procurar por imagens com licenças
livres e abertas. Esses sites também costumam compar lhar informações sobre a data
e o criador do conteúdo, que permi rão veriﬁcar se a imagem está em domínio
público.
CC Search
Flickr
Flickr: The Commons (only public domain collec ons)
Internet Archive
Mexicana
Europeana
Library of Congress
New York Public Library
Met Museum

Obrigada por melhorar a Wikipédia procurando e adicionando essas imagens!

!

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 pedir doações de imagens
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