Creative
Commons
O que é Creative Commons?
Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos que permite o compartilhamento e uso da criatividade e do conhecimento através de instrumentos
jurídicos gratuitos.
O Creative Commons ajuda você a compartilhar legalmente seu conhecimento
e criatividade para construir um mundo mais justo, acessível e inovador. Nós
desbloqueamos todo o potencial da internet para impulsionar uma nova era de
desenvolvimento, crescimento e produtividade.
Com uma rede de funcionários, um conselho e uma rede global de colaboradores,
o Creative Commons oferece licenças de direitos autorais gratuitas e fáceis de
usar para criar uma maneira simples e padronizada de dar ao público a permissão
de compartilhar e usar seu trabalho criativo. As licenças CC permitem você
alterar facilmente os seus termos de direitos autorais do padrão de “todos os
direitos reservados” para “alguns direitos reservados”.

Licenças
As licenças e instrumentos de direito de autor e de direitos conexos da Creative
Commons forjam um equilíbrio no seio do ambiente tradicional “todos os
direitos reservados” criado pelas legislações de direito de autor e de direitos
conexos. Os instrumentos fornecem a todos, desde criadores individuais até
grandes empresas, uma forma padronizada de atribuir autorizações de direito
de autor e de direitos conexos aos seus trabalhos criativos.

Todas as licenças Creative Commons
têm em comum muitas características
importantes. Todas as licenças ajudam
os criadores — a quem chamamos de
licenciantes, se utilizam os nossos
instrumentos — a manter o seu direito
de autor e os seus direitos conexos,
ao mesmo tempo que permitem que
outras pessoas copiem, distribuam e
façam alguns usos do seu trabalho —
pelo menos, para fins não comerciais.
Todas as licenças Creative Commons

são aplicáveis em todo o mundo e
duram o mesmo prazo que o direito
de autor e/ou os direitos conexos
aplicáveis (porque têm por base o
direito de autor e/ou os direitos
conexos). Estas características
comuns constituem a forma de base.
Os licenciantes podem depois optar
por acrescentar autorizações
adicionais, quando decidem de que
forma pretendem que o seu trabalho
possa vir a ser.

Atribuição
CC BY

Compartilha Igual
CC BY-SA

Sem Derivações
CC BY-ND

Esta licença permite que outros
distribuam, remixem, adaptem
e criem a partir do seu trabalho,
mesmo para fins comerciais,
desde que lhe atribuam o devido
crédito pela criação original.
É a licença mais flexível de todas
as licenças disponíveis.
É recomendada para maximizar a
disseminação e uso dos
materiais licenciados.

Esta licença permite que outros
remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para
fins comerciais, desde que lhe
atribuam o devido crédito e que
licenciem as novas criações sob
termos idênticos. Todos os trabalhos novos baseados no seu terão
a mesma licença, portanto quaisquer trabalhos derivados também
permitirão o uso comercial.

Esta licença permite a redistribuição, comercial e não comercial,
desde que o trabalho seja distribuído inalterado e no seu todo,
com crédito atribuído a você.

Não Comercial
CC BY-NC

Não ComercialCompartilha Igual
CC BY-NC-SA

Sem DerivaçõesSem Derivados
CC BY-NC-ND

Esta licença permite que outros
remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não
comerciais, desde que atribuam
a você o devido crédito e que
licenciem as novas criações sob
termos idênticos.

Esta é a mais restritiva das
nossas seis licenças principais,
só permitindo que outros façam
download dos seus trabalhos e os
compartilhem desde que atribuam crédito a você, mas sem que
possam alterá-los de
nenhuma forma ou utilizá-los
para fins comerciais.

Esta licença permite que outros
remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não
comerciais, e embora os novos
trabalhos tenham de lhe atribuir
o devido crédito e não possam
ser usados para fins comerciais,
os usuários não têm de licenciar
esses trabalhos derivados sob os
mesmos termos.
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“

Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar
as possibilidades para a
sua própria produção ou
a sua construção.”
Paulo Freire

