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Assunto: ‘MEU ROSTO ONLINE?’ DIREITO À IMAGEM E INTERNET – 

TRANSMISSÃO VIA CMSP EM 22 DE SETEMBRO 

 

 

Senhores Diretores;  

 

Se você elaborou ou ainda irá elaborar uma aula para transmissão ou postagem online, 

provavelmente teve ou terá a seguinte dúvida: “Posso usar uma foto ou um vídeo da 

internet?” Poucos sabem, mas nem tudo o que está na rede pode ser compartilhado ou 

reproduzido livremente por aí! 

 

Existem leis que protegem a imagem das pessoas, e em exemplo mais conhecido 

dessa legislação trata dos menores de 18 anos, que não podem ter seus rostos 

divulgados sem a autorização prévia dos responsáveis legais. 

 

No dia 22/9, das 14h às 15h30, no canal Desenvolvimento Profissional 1, do Centro 

de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP)., o Dr. Guilherme Forma Klafke e  

Deíse Camargo Maito, do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) – Direito – SP, farão um bate papo sobre direito às imagem e 

Internet. A mediação ficará por conta da formadora da Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Profissionais das Educação (EFAPE) Ana Paula Marolla. 

 

A formação será sobre o conceito de imagem e explicar os limites, as proibições e as 

consequências do uso indevido de materiais fotográficos, sonoros ou audiovisuais. 

Também será abordada a legislação aplicada às atividades e aos ambientes 

pedagógicos, com a apresentação de casos concretos. 
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Os(As) educares(as) e demais servidores(as) interessados(as) na temática terão 

um espaço para enviar perguntas aos especialistas. 

 

Em tempo de redes sociais, em que um celular é um recurso rápido de difusão de 

informação, estar ciente do que diz a lei é essencial, principalmente para a comunidade 

escolar. Então, não perca essa chance de se manter atualizado(a)! 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


