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CREATIVE COMMONS – O QUE É?* 
Érica Daiane da Costa Silva** 

 

Se você está ouvindo falar em Creative Commons já deve ter ouvido falar 
também em Software Livre. Sem pretensão de apresentar uma explicação 
aprofundada, software “é o nome dado para o conjunto ou tipo de programas, 
dados, rotinas e ferramentas desenvolvidos para computadores”. Software 
Livre é a expressão usada para identificar que o software desenvolvido pode 
ser compartilhado, melhorado, fazendo existir assim um sistema colaborativo 
de troca de informações e, consequentemente, elaboração de novos softwares.  
A cada dia aumenta-se a utilização da licença copyleft (gestão aberta, livre e 
compartilhada de conteúdos e informação) em distintos âmbitos que abrangem 
desde um software, até um livro, uma música, um logotipo. Isso faz com que os 
defensores e impulsores dessa forma de compartilhar livremente o 
conhecimento e as idéias, sejam a cada dia um pouco mais otimistas.  
Creative Commons (criação comum) é uma licença que reserva apenas alguns 
direitos. Conhecido pela sigla CC, pode denominar tanto um conjunto de 
licenças padronizadas para copyleft, quanto a homônima organização sem fins 
lucrativos estadunidense que os redigiu e mantém a atualização e discussão a 
respeito delas. O CC funciona bem diferente do conhecido Copyright, ou Direito 
Autoral, identificado pela letra C. O Direito Autoral "protege" a obra, ou seja, ela 
não poderá ser usada sem autorização do/a autor/a. 
As licenças Creative Commons (CC) foram idealizadas para permitir a 
padronização de declarações de vontade no tocante ao licenciamento e 
distribuição de conteúdos culturais em geral (textos, músicas, imagens, filmes e 
outros), de modo a facilitar seu compartilhamento e recombinação, sob a égide 
de uma filosofia copyleft. 
 
*Texto organizado com informações disponíveis para reprodução por meio da utilização da 
licença CC. 

** Pós-Graduanda em Ensino da Comunicação Social pela Universidade do Estado da Bahia e 
Militante do Movimento pela Democratização da Comunicação. 
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O defensor e divulgador do Software Livre e da inclusão digital no Brasil, Sérgio 
Amadeu, defende que diferentemente da lei de direitos autorais, o Creative 
Commons “pensa claramente na importância de direitos reservados ao autor” e 
garante que as “obras sejam divulgadas, distribuídas, recombinadas, e deem 
origem a novas criações”.  
Seu objetivo é oferecer distintas possibilidades de registro àqueles/as 
criadores/as que desejam que terceiros utilizem e/ou modifiquem seu trabalho 
sob determinadas normas. O/a próprio/a autor/a é quem escolhe as normas e 
as condições de sua licença. Creative Commons propõe alguns direitos 
reservados como caminho intermediário entre uma criação com “todos os 
direitos reservados” ou uma com “nenhum direito reservado”.  
Ao optar por uma licença deve-se ter claras as condições específicas que se 
deseja fixar. Pode-se copiar, distribuir a obra, atribuindo a correspondente 
autoria, pode-se permitir ou não o uso comercial da obra ou das modificações 
sobre ela. Do mesmo modo pode-se, caso se deseje oferecer uma obra sem 
condições, escolher a opção de livre domínio público.  
 
O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE ESCOLHER UMA LICENÇA 

 
 Alguns direitos reservados: é o termo médio entre o domínio público e o 

restritivo copyright fechado; 
 Pode-se copiar, distribuir a obra, atribuindo a correspondente autoria, pode-se 

permitir ou não o uso comercial da obra ou das modificações sobre ela; 
 Do mesmo modo pode-se, caso se deseje oferecer uma obra sem condições, 

escolher a opção de livre domínio público; 
 No momento que se escolhe uma licença, se fornece ferramentas que 

permitem acrescentar informação sobre a licença no próprio trabalho; 
 O/a usuário/a dispõe de maior ou menor liberdade de disposição da obra, de 

acordo com o tipo de licença escolhida, e assim, em determinados casos, pode 
criar obras derivadas e fazer uso comercial da mesma, sempre que se 
cumpram as condições escolhidas pelo autor/a. 
 
 
Uma vez escolhidas as condições da licença que se quer obter, deve-se 
preencher o formulário onde estão detalhadas as normas e os dados sobre 
outras informações relativas ao trabalho, quais sejam o título, a descrição, o/a 
titular etc.  
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Disponível em: http://creativecommons.org/choose/?lang=pt 
 
Uma vez selecionada a licença, pede-se copiar um enlace ou texto que adverte 
sobre o tipo de licença que ampara a obra e explica aos visitantes ou usuários 
a aplicação da licença à obra.  
Creative Commons lhe dará uma imagem e um texto diretamente com um 
código HTML que você poderá copiar e colar na sua página web. Também lhe 
ajuda com a publicação digital de cada criação, permitindo assim que qualquer 
pessoa saiba exatamente o que pode e o que não pode ser feito com as obras. 
No momento que se escolhe uma licença, se fornece ferramentas que 
permitem acrescentar informação sobre a licença no próprio trabalho.  
Uma vez publicado o material sob essa licença, o/a autor/a do trabalho assume 
que este pode ser distribuído livremente e enquanto não se especifique o 
contrário, o conteúdo da obra se encontra protegido por “alguns direitos 
reservados”.  
O/a usuário/a dispõe de maior ou menor liberdade de disposição da obra, de 
acordo com o tipo de licença escolhida, e assim, em determinados casos, pode 
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criar obras derivadas e fazer uso comercial da mesma, sempre que se 
cumpram as condições escolhidas pelo autor.  
Por último, resta dizer que os/as criadores/as que queiram fazer parte dessa 
nova forma de promover seus trabalhos compartilhando-os, encontram aqui 
uma boa oportunidade de mostrar sua obra de uma maneira generosa 
formando uma simbiose de conhecimento da qual nos todos e todas podem se 
beneficiar.  
 
DEZ BOAS RAZÕES PARA ESCOLHER UMA LICENÇA COPYLEFT 

 
1-  Liberdade e independência para escolher a licença que melhor se adapta a 
seus objetivos.  
Quando você escolhe uma licença copyleft, você não concede seus direitos 
autorais a terceiros, mas é você mesmo que, como autor, decide como 
proteger seu trabalho. Mantém o controle sobre a obra sem que ninguém 
exerça um poder sobre ela. Além disso, você não depende de nenhuma 
sociedade gestora que gerencie seus direitos de forma autônoma.  
 
2- Confiança e garantia de que seus trabalhos dispõem de uma licença segura 
e legal.  
Seus trabalhos vão dispor de uma cobertura legal que os assegura contra um 
uso diferente do grau de proteção que você escolheu, e estes ficam totalmente 
protegidos, da mesma forma que uma licença tipo copyright. Nesse tipo de 
licença se reivindica o conceito “alguns direitos reservados” como termo médio 
entre o domínio público e o restritivo copyright fechado.  
 
3- Autoria e propriedade de seus trabalhos garantidos  

Assim que você registra suas obras ou trabalhos, a licença deixa claramente 
assinalada a autoria e que esta deve ser sempre reconhecida em reproduções 
ou modificações posteriores.  
 
4- A perpetuação da licença que você decide para o seu trabalho  

O tipo de licença que você escolhe vai perdurar no tempo ainda que se 
reproduza, se copie ou que se façam derivações da obra original. Uma 
condição inerente ao copyleft e ao efeito viral que o caracteriza, é que a licença 
inicialmente escolhida se transmite de um trabalho a outro, assegurando assim 
que ninguém se beneficiará de seu trabalho mudando-o para um copyright 
fechado.  
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5- A vantagem de poder atingir um elevado número de pessoas.  

O copyleft defende o conceito de compartilhar as idéias e o conhecimento. Esta 
liberdade de reprodução é o que faz com que se possa atingir um amplo 
número de pessoas, além de ser uma ótima forma de obter prestigio 
profissional e de conseguir sucesso e reconhecimento do público, quando se 
trata do campo artístico. Uma grande parte dos autores de trabalhos sob 
licenças abertas consegue importantes benefícios, graças à sua popularidade, 
dando conferências, cursos ou encontros, além de outras possibilidades que se 
abrem devido ao caráter livre e aberto do copyleft e da inestimável ajuda da 
Internet.  
 
6- Gratuidade de obtenção da licença e de promoção um trabalho  

As licenças copyleft têm caráter gratuito, ou seja, você não precisa abonar 
nenhuma quantia à hora de registrar sua obra ou seu trabalho sob este tipo de 
licença, o que torna , além de simples e independente, totalmente econômico 
poder promover e divulgar suas criações.  
 
7- Você dispõe do valor acrescentado às possíveis modificações e melhoras de 
seus trabalhos.  
Se você escolheu a licença que permite realizar obras derivadas, e como o 
copyleft se herda de um trabalho a outro, você se beneficiará dos progressos 
que possam ter sido produzidos em sua obra original.  
 
8- Benefícios estratégicos do copyleft.  

Graças ao emprego da estratégia copyleft em nossos trabalhos, podemos 
conseguir importantes vantagens que supõem uma clara melhoria, como, por 
exemplo, obter uma posição privilegiada nos buscadores. Mediante a cópia 
livre e a distribuição da informação e dos conteúdos dos trabalhos ou obras sob 
copyleft, se obtém ligações externas de qualidade que colocam tais trabalhos 
em situação privilegiada no posicionamento web.  
 
9- Benefícios comerciais do copyleft  

Costuma-se confundir o idealismo libertário do movimento copyleft com a 
impossibilidade de se obter plusvalias econômicas e um rendimento dos 
trabalhos. No entanto, não é assim. Existem inúmeras formas de rentabilizar o 
esforço investido em nossos trabalhos ou criações, já que o copyleft, além de 
ser uma licença aberta apresenta certamente uma nova maneira de promoção 
e de marketing que nos oferece a possibilidade de ganhar dinheiro mediante a 
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participação em congressos, cursos,conferências ou colaborações em distintos 
meios. Pode-se conseguir uma contrapartida econômica quando nossos 
trabalhos são requisitados para um uso comercial . No caso dos artistas, eles 
dispõem da melhor plataforma na atualidade para se tornarem conhecidos que 
é a Internet. Se sua obra agrada e chega ao público, o artista não tardará em 
dispor de oportunidades para ganhar dinheiro em concertos, exposições, 
merchandising etc.  
 
10- Você participa de uma clara aposta na difusão universal da cultura  

O conhecimento não conhece donos nem proprietários senão que é um grande 
valor de entendimento e inteligência que tem se retroalimentado ao longo dos 
tempos de umas mentes a outras para que a sociedade progrida e seja um 
pouco melhor a cada dia.  
 
 
Por fim, são muitas e boas as razões para você se decidir pelas licenças 
copyleft que impulsionam a liberdade de cópia e a livre circulação das idéias e 
do conhecimento. É uma ferramenta insuperável para transmitir pensamentos e 
sentimentos às pessoas, além de servir de maneira inestimável para o 
reconhecimento dos autores dos trabalhos e das obras.  
 
Assista o vídeo-animação “Conheça a Licença Creative Commons” disponível 
em http://www.youtube.com/watch?v=izSOrOmxRgE 
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E veja também os quadrinhos, disponíveis em: 
http://nerdson.com/blog/criativos-comuns/ 
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Fontes acessadas: 
 
http://www.aisa.com.br/diciona.html 
http://www.criarweb.com/artigos/10-razoes-para-utilizar-copyleft-em-projetos-
.html 
http://www.creativecommons.org.br/index.php?option=com_content&task=view
&id=22&Itemid=35 
http://creativecommons.org/choose/?lang=pt 
http://www.irradiandoluz.com.br/2009/04/o-que-e-creative-commons.html 
 

 

 


