
Gilberto Gil lança licenciamento público de música pela internet 
Daniela Christovão 
 
Liberação do direito autoral representa uma mudança de paradigma 
 
O ministro Gilberto Gil será o garoto-propaganda do lançamento do licenciamento público de 
"sampling" da Creative Commons em janeiro. Gil, em conjunto com a sua gravadora, a Warner, 
irá liberar suas músicas que começam com a sílaba "re", de recriar: Refazenda, Realce e Refavela. 
Essas músicas, disponíveis na internet, poderão ser editadas em novas versões das obras. Quem 
quiser, poderá inscrever as novas versões em um concurso mundial e as melhores edições serão 
gravadas em um disco da Warner. Segundo a assessoria do ministro, a gravadora já aceitou a 
proposta. 
 
A licença de sampling é uma das licenças públicas da Creative Commons - uma organização não-
governamental de iniciativa do professor da Universidade de Stanford, Lawrence Lessig para criar 
uma padronização por um documento com validade jurídica que permita aos autores 
disponibilizarem as suas obras para determinados fins não previstos (mas também não proibidos) 
na lei de direitos autorais, como por exemplo, o uso de uma obra artística para se fazer uma nova 
obra artística - chamado de sampler. 
 
Segundo Ronaldo Lemos, coordenador do núcleo de Tecnologia e Propriedade Industrial da Escola 
de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV/Rio) e líder do Creative Commons Brazil, as licenças 
públicas significam uma quebra de paradigmas dos direitos autorais. Um dos objetivos da Creative 
Commons é incentivar obras livres para serem reutilizadas e copiadas, com inspiração nos 
ditames do software livre. 
 
Não é à toa que Lemos está envolvido no projeto. Além de ser o líder da Creative Commons no 
país, ele é um dos membros da comissão designada pela Casa Civil para dar assessoria jurídica à 
implantação do software livre - o uso do código-fonte aberto, com distribuição e reprodução 
livres, o que gera, normalmente, a gratuidade da licença de uso - na administração pública. De 
acordo com ele, o direito autoral é essencialmente proibitivo, impedindo qualquer tipo de 
reutilização de obras por ele protegidas. Na prática, se um artista quer, por quaisquer motivos, 
que sua obra possa ser copiada ou reutilizada para determinados fins, ele não terá proteção legal. 
Assim, a Creative Commons desenvolve os instrumentos que tornam isso possível. 
 
A Escola de Direito da FGV é a responsável por fazer a tradução dessas licenças para o português 
e disponibilizá-las para o público. "São três tipos de licença: uma simples, para o público leigo, 
uma mais elaborada, para o público jurídico utilizar em contratos, e a tecnológica, em forma de 
fontes e códigos", afirma Lemos. 
 
Lemos demonstrou ontem, durante o seminário "Aspectos Legais do Software Livre", organizado 
pela Comissão de Comércio Eletrônico da Federação de Comércio do Estado de São Paulo 
(Fecomercio/SP), que os avanços da internet, em conjunto com a tecnologia digital, mudou a 
propriedade intelectual. Ele dá como exemplos dessa nova tendência os casos da "Wikipedia", 
uma enciclopédia on line em que os próprios usuários podem editar os verbetes - que hoje 
concorre com a Enciclopédia Britânica - e o caso do músico que gravou as linhas de baixo da 
banda americana White Stripes, composta, originalmente, por guitarra e bateria - criando assim 
uma nova obra que está causando muita polêmica nos Estados Unidos. 
 
Para saber mais acesse www.creativecommons.org 
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