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Baixa tudo, faz “controlcê , controlvê”, reproduz, distribui... É mais ou menos o que prega o 
Creative Commons, movimento para flexibilizar os direitos autorais de conteúdos na internet. 
Só que veja bem: mais ou menos. A intenção não é lucrar às custas dos prejuízos de outros. A 
idéia é popularizar o acesso à informação, com normas. Quando você vir num site o logotipo 
do movimento — dois Cs dentro de um círculo — saiba que o autor daquele texto, foto ou 
vídeo está a fim de jogo.  
 
— O movimento nasceu em 2002 depois que um grupo de pessoas pesquisou para encontrar 
formas de o criador de uma obra poder flexibilizar os direitos autorais sobre seu próprio 
trabalho — afirma à Megazine o professor da Universidade de Stanford Lawrence Lessig, 
criador do Creative Commons.  
 
No último fim de semana, o americano esteve no Rio para participar do ISummit, maior evento 
mundial sobre cultura e conhecimento livre, na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 
Rolou muito debate sobre a revolução do movimento Creative Commons na internet.  
 
O selo foi criado no fim de 2002. Depois do primeiro ano, um milhão de trabalhos já 
carregavam a marca do movimento. Ao fim do segundo ano, o número era de quatro milhões. 
Mais 12 meses, 45 milhões. Hoje estamos falando de uma avalanche de 140 milhões de 
conteúdos em que a frase “todos os direitos reservados” foi substituída por “alguns direitos 
reservados”.  
 
— Nunca esperei que fosse crescer tão rapidamente. Mas isso aconteceu porque o movimento 
se tornou internacional — explica Lessig.  
 
Semana passada, a gigante Microsoft anunciou que programas como Word, Excel e PowerPoint 
instalados daqui para frente terão uma ferramenta ligada ao CC. No momento em que você 
salvar um trabalho, vai poder escolher se quer marcá-lo com o selo. Essa é, segundo Lessig, a 
parceria mais importante do movimento.  
 
Mas como é essa história de licenciar conteúdo pelo Creative Commons? O site do movimento 
<www.creativecommons.org> explica. São quatro tipos de licença. A primeira chama-se 
Atribuição. Com ela, seu trabalho pode ser copiado e distribuído por qualquer um, contanto 
que você receba crédito por sua obra. A segunda é conhecida como Uso Não Comercial. O 
autor permite acesso livre ao conteúdo, mas se alguém quiser ganhar dinheiro com isso, vai 
ter que consultá-lo. É a hora de ganhar dinheiro.  
 
A terceira chama-se Não Às Obras Derivadas. Você autoriza o livre uso da sua obra, mas desde 
que ninguém a modifique. Por exemplo, ninguém pode pegar um trecho de sua música para 
fazer uma mixagem. A última marca, Compartilhamento Pela Mesma Licença, autoriza a 
alteração do seu trabalho, mas desde que em prol de um outro com a mesma licença.  
 
— Um trabalho pode ter diferentes combinações de licenças. Só não pode ter a terceira e a 
quarta juntas, por razões óbvias — ressalta o advogado Ronaldo Lemos, responsável pelo 
Creative Commons no Brasil e um dos organizadores do ISummit.  
 
O Brasil está avançado quando o papo é cultura livre. Fomos o quarto país a integrar a rede 
CC. Se você catar no Google, encontrará quase dois milhões de referências em português ao 
movimento, cujo nome já ganhou versão brasileira (Criei, Tive Como). O próprio Ministro da 
Cultura, Gilberto Gil, é um entusiasta. Em 2004, foi impedido pela Time Warner, nos EUA, de 
liberar sob Creative Commons músicas lançadas pela gravadora. O jeito foi carimbar a marca 
em músicas como “Oslodum”, lançada em 1998, pelo pequeno selo Pau Brasil.  
 
— Gil e o Brasil têm servido de inspiração. Suas medidas são muito importantes — afirma 
Lessig.  
 



Várias bandas e artistas como Mombojó e Totonho já lançaram trabalhos sob o selo CC por 
aqui. Segundo Ronaldo Lemos, a Radiobrás vai licenciar todo seu arquivo com a marca do 
movimento.  
 
Mas muita gente olha torto para essa coisa toda. Distribuidoras e autores temem dar tanta 
liberdade de acesso a suas obras, principalmente quando se trata de criações audiovisuais (a 
maioria dos trabalhos licenciados sob CC são textos). O maior medo se reflete numa pergunta 
comum: “Se todo mundo puder baixar meu CD, quem vai comprar?”  
 
— Venda de CDs não é o negócio central. Quanto o artista ganha? De 0 a 8% das vendas. 
Shows e meios alternativos e sofisticados de faturar são muito mais lucrativos. Por isso o 
Creative Commons até ajuda. Divulgação é o mais importante — responde Lemos. 

 
Leia Mais: 
 
Para ficar antenado 
BIBLIOGRAFIA: - Para entender ainda mais sobre Creative Commons, uma boa pedida é ler o 
livro “Cultura Livre”, de Lawrence Lessig, lançado este ano pela Editora Francis/Trama 
Universitário. Obviamente, a obra foi licenciada pelo movimento e está disponível para 
download no site <www.tramauniversitario.com.br>. Ou seja, leia, copie e distribua à vontade. 
Nele, o autor mostra como antigas normas de proteção intelectual prejudicam a criatividade. 
“Direito, Tecnologia e Cultura”, escrito pelo advogado brasileiro Ronaldo Lemos, responsável 
pelo Creative Commons por aqui, também é boa opção. A obra foi lançada pela Editora 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), também sob o selo do movimento.  
 
INTERNET: - Há diversas páginas virtuais a respeito desse novo estilo de direito autoral. No 
site <www.creativecommmons.org.br> você aprende sobre como tudo funciona. A página 
também traz notícias a respeito desse novo universo. Para quem fala inglês, melhor olhar a 
versão original, que é bem mais completa <www.creativecommons.org>. O espaço da 
ICommons <www.icommons.org>, entidade que congrega representantes do Creative 
Commons em todo o mundo, também é boa leitura. Outros endereços para se saber mais são 
o <www.culturalivre.org.br> e o <www.openbusiness.cc>. O Overmundo 
<www.overmundo.com.br>, que reúne e divulga a produção artística de regiões do país 
ignoradas pelo eixo Rio-São Paulo, também tem conteúdo com o selo CC.  
 
LICENÇAS ILUSTRES: - Cada vez mais bandas entram na onda da cultura livre. E não só as 
mais novas, que usam e abusam da internet para divulgar seu trabalho. O Pearl Jam é um 
bom exemplo. Este ano, o grupo de Seattle lançou o videoclipe “Life Wasted” com uma licença 
Creative Commons. A banda escolheu uma combinação de três licenças: Atribuição, Não 
Comercial e Não aos Derivados. Desse jeito, todo mundo pode copiar o clipe e distribuí-lo, mas 
de maneira alguma lucrar com isso ou editar o trabalho. Aqui no Brasil, as bandas Mombojó e 
Gerador Zero disponibilizaram diversas músicas para distribuição e remix através do Creative 
Commons. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 jun. 2006, Megazine, p. 4 


