CREATIVE COMMONS E A FOTOGRAFIA

Você já ouviu falar em creative commons? Sabe o que é? Como utilizar essas
licenças? Como aplicar esse tipo de licença à fotografia?

Creative Commons, ou CC, é uma organização sem fins lucrativos que foi idealizada
por um professor americano em 2001 e permite a atribuição de algum tipo de licença
pré-definida de direito autoral a uma obra.
As licenças CC são aplicáveis a qualquer tipo de obra (incluindo a fotografia) e
funcionam como uma espécie de autorização prévia, padronizada e sem
exclusividade, de utilização/divulgação/cópia/distribuição/edição de uma obra,
concedida por seu autor a uma pessoa qualquer, sempre dentro dos limites da
legislação de direito de autor.
Todas as licenças Creative Commons são aplicáveis em todo o mundo, duram o
mesmo prazo que o direito de autor previsto em lei e não afetam os direitos
atribuídos por lei aos usuários e autores de obras, tais como o direito ao crédito,
assim como as exceções e limitações ao direito de autor.
É o autor da obra que vai definir o tipo de uso que será permitido, atribuindo à sua
obra um dos tipos de licenças existentes no CC.
Todas as licenças CC exigem que os autores das obras deem, no mínimo, a
atribuição (BY) ao seu material. Por meio dessa atribuição, os autores ou exigem que
todos aqueles que vão utilizar aquela obra citem a fonte ou o crédito.
As demais licenças combinam Atribuição (BY) com um ou mais dos três elementos
de licença adicionais: NãoComercial (NC), que proíbe o uso comercial do material;
SemDerivações (ND), que proíbe o compartilhamento de alterações do material
(usada pela Wikipedia); e CompartilhaIgual (SA), que exige que as obras derivadas
do material sejam lançadas sob a mesma licença.

Para conhecer detalhadamente todas as licenças, visite o site do Creative Commons
(https://br.creativecommons.org). Lá são esclarecidas as exigências de cada tipo de
licença, apresentados os seus símbolos e denominações completas.
As obras licenciadas pelo CC são facilmente reconhecíveis porque geralmente estão
acompanhadas dos já tradicionais símbolos ou “botões CC” que, quando são
divulgados na internet contém um link para a descrição da licença, por exemplo:

Também é possível identificar o material licenciado pelo CC, por meio de menção
expressa à licença CC e indicando o link para a descrição da licença, por exemplo:
Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0);

Não há nenhum tipo de burocracia para atribuir uma licença CC, basta escolher a
licença desejada e informar a todos que a obra é licenciada pelo Creative Commons,
por meio da fixação do símbolo e/ou menção expressa à licença. O site
https://br.creativecommons.org, ensina as melhores práticas na hora de escolher a
licença CC e divulgá-la.
Vale lembrar que se a licença CC não for respeitada, o titular do direito autoral
poderá ir à Justiça reclamar pelo uso indevido de sua obra da mesma forma como
poderia fazer antes de conceder a licença.

