
Direito à Distância (@direito_a_distancia) & Licença Creative       
Commons, por Raphael Vaz Monteiro* (post do tipo carrossel do          
Instagram) 
 

*E-mail: raphael_vaz82@hotmail.com 
 
Você sabia que todos os posts publicados aqui no @direito_a_distancia estão           

licenciados com uma "Licença Creative Commons"1 do       

tipo "Atribuição 4.0 Internacional"2? Além disso, já digo        

logo de antemão, "[p]odem estar disponíveis      

autorizações adicionais às concedidas no âmbito dessa       

licença em https://raphaelvazmonteiro.blogspot.com."3  

Mas e aí você me pergunta: "Tá, mas e daí,          

Raphael? e daí que todos os posts publicados aqui no          

@direito_a_distancia estão licenciados com esse tipo      

de licença? que é que, na prática, isso significa? em          

que isso daí que você fez, afinal de contas, poderia me           

ajudar, em alguma coisa, em algum momento da minha         

vida de produtor de conteúdos didático-jurídicos?"  

Só um adendo, antes de respondermos a essa pergunta nos próximos parágrafos:            

a imagem acima é a tag de nome do nosso perfil @direito_a_distancia no Instagram. 

Consta do Instagram a seguinte informação a respeito da referida tag de nome:  

A tag de nome ajuda as pessoas a seguir você rapidamente. As pessoas podem fazer a                

leitura da sua tag de nome com a câmera do Instagram para seguir você facilmente. Baixe e                 

imprima sua tag de nome, depois cole-a nos seus produtos, cartazes e muito mais.              

Disponível tal informação constante do Instagram em: https://www.instagram.com/nametag/.        

Acesso em: 18 fev. 2021. Ou seja, aproveite; assim, ficou muito mais fácil de me achar no                 

Instagram!!! Basta escanear com a câmera do teu celular e pronto! 

Fim do adendo; prossigamos, pois.  

Lembra do problema que gostaríamos de responder, alguns parágrafos atrás? A           

questão era: como, afinal de contas, o licenciamento Creative Commons do tipo Atribuição             

4.0 Internacional de todo material disponível no nosso perfil @direito_a_distancia no           

Instagram poderia te ajudar, em alguma coisa, em algum momento da tua vida de produtor               

de conteúdos didático-jurídicos? 

Bem, licenciar todos os posts publicados aqui no @direito_a_distancia com uma           

"Licença Creative Commons"4 do tipo "Atribuição 4.0 Internacional"5, tal como fizemos,           

significa dizer que você, nosso seguidor ou não, "tem o direito de:"6 
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"Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato"7,            

desde que seja dado o "crédito apropriado"8 ao autor, no caso, eu mesmo, Raphael Vaz               

Monteiro, o titular do perfil @direito_a_distancia no Instagram. 

"Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim,             

mesmo que comercial"9, desde que seja dado o "crédito apropriado"10 ao autor, isto é, à               

pessoa por detrás do perfil @direito_a_distancia, que é quem vos fala, Raphael Vaz             

Monteiro. 

Ou seja, além de poder "[c]ompartilhar — copiar e redistribuir"11 — o conteúdo             

autoral dos nossos posts com quem e por quantas vezes quiser, que é o que mais                

comumente se faz nas redes sociais — o compartilhamento de conteúdo —, você também              

poderá realizar adaptações dele, do nosso conteúdo autoral, da maneira que melhor lhe             

aprouver, no que diz respeito à produção de materiais didáticos          

autoinstrucionais voltados para Educação à Distância (EàD).  

A imagem ao lado, e acaba que este é mais um adendo            

ou algo parecido, é a foto do nosso perfil @direito_a_distancia na           

rede social Instagram; disponível em: https://bit.ly/3qB7gDz;      

acesso em: 18 fev. 2021. 

Explico-me melhor, a respeito dos direitos dos       

“consumidores” de nosso conteúdo autoral: se você já está         

produzindo algum MDA (material didático autoinstrucional)12 voltado para Educação à          

Distância (EàD) ou se ainda vai começar a produzir tal tipo de material direcionado para               

essa modalidade de ensino bastante peculiar13 e, acompanhando o nosso perfil, num belo             

dia, identificar/julgar  

algum elemento  

interessante em algum   

dos nossos posts,   

então você poderá   

fazer tudo isso que    

acabamos de explicar,   

em linhas gerais, logo    

aí atrás no carrossel, a     

respeito do  

compartilhamento e da   

adaptação de nosso   

conteúdo autoral.  

Dentro de uma   

caixa de diálogo, a    
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caixa de explicação expandida, logo atrás, neste post do tipo carrossel, dispus-me a             

explicar, de forma um pouco mais abrangente, baseado na legislação pertinente, o porquê             

que essa modalidade de ensino é considerada por nós que estudamos o assunto e pela               

própria lei (em sentido amplo) bastante peculiar.  

O que tem, afinal, de peculiar? Veja, então, lá na caixa de explicação expandida,              

localizada logo aí atrás neste carrossel do Instagram, como dissemos. Aliás, você já deve              

ter passado por ela, a caixa de explicação expandida, na página 2. Não, não, melhor:               

você, com certeza, já passou por ela. Pode até ter passado muito rápido, mas,              

necessariamente, passou por ela, se está lendo o que lê neste exato momento. Tem o               

formato, tal caixa de diálogo, de um pergaminho        

que se abre para os lados.  

A imagem ao lado faz parte do acervo        

gratuito do Canva; disponível em:     

https://www.canva.com/; acesso em: 18 fev. 2021.      

Foi adotada, oficialmente, pelo perfil do Instagram       

@direito_a_distancia, desde sua criação. 

É dizer, então, levando em conta tudo o que         

dissemos até agora: além do compartilhamento puro       

e simples e de suas variações, podem ser feitas         

adaptações, remixagens, transformações e criações, a partir do nosso material de cunho            

autoral, sem nenhum problema, com toda a segurança jurídica, ainda que para uso             

comercial, ou empresarial, desde que, é claro, o autor seja devidamente citado, a fim de que                

os direitos autorais sejam sempre respeitados, os quais, aliás, é bom que se diga, jamais               

são extintos por causa da "Licença Creative Commons"15-16-17; por isso, diz-se que tais             

direitos de autor são apenas "licenciados", o que, diga-se de passagem, é bem diferente de               

“extinguidos”, ou “eliminados”... 

Ademais, essa licença “[...] é aceitável para Trabalhos Culturais Livres.”18 

Obs. 1: estou ainda a desvendar o significado de "Trabalhos Culturais Livres"...            

Mas, tudo certo; segue o baile, pois esse não é o objeto deste nosso post do Instagram. 

Consta do site do Creative Commons:  

O licenciante [(no caso, eu mesmo: Raphael Vaz Monteiro; sim, sim,           
eu sei, estou sendo prolixo, mas é de propósito, podes crer, para que             
o meu nome fique gravado em sua memória e que, se possível, você             
sonhe com ele)] não pode revogar esses direitos, desde que você           
respeite os termos da licença.19  

Obs. 2: este textinho na forma de post é, na essência, do CC (Creative Commons);               

porém, tive de fazer algumas adaptações para ficar legal aqui neste nosso post; e fiz isso                

3 

https://www.canva.com/
https://www.instagram.com/direito_a_distancia/


aproveitando o conteúdo do próprio site do CC; conteúdo esse que também está licenciado              

sob uma licença Creative Commons do tipo Atribuição 4.0 Internacional.  

Disponível está o texto sucinto e didático do Creative Commons a que fiz referência              

e tomei por base na confecção deste post em: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.          

Acesso em: 16 fev. 2021.  

Tal texto, com efeito, foi fartamente referenciado nas referências bibliográficas          

deste nosso post. Nosso objetivo aqui, contudo, não é o de explicar com profundidade o               

funcionamento dos direitos autorais em termos de licença Creative Commons, mas tão            

somente divulgar a nossa política de produção de materiais didáticos autoinstrucionais na            

forma de posts na mídia, no caso, rede social, Instagram. 

Caso queira saber mais sobre o assunto Creative Commons, fizemos uma caixa            
de diálogo, a caixa “Para saber mais”, que você encontrará logo aí embaixo. Trata-se da               

obra intitulada “O que é Creative      

Commons? novos modelos de    

direito autoral em um mundo mais      

criativo", de autoria de Sérgio     

Branco, publicado pela Editora    

FGV, em 2013.20 

Se você gostou deste    
nosso post, não deixe de curtir,      
comentar, compartilhar e de    
salvar também! Isso tudo, além     
de salvar, Raphael? Mas salvar     
para quê? Sim, porque vai que,      
num futuro próximo, você    
precisa revisar este nosso    
conteúdo. Já pensou nisso?    
Então, não perca tempo, anda! Curta, comente, compartilhe e salve logo este nosso             
post! O que está esperando? Eu, hein! 

 
Raphael Vaz Monteiro. 

Niterói-RJ, 19 de fevereiro de 2021. 
 
Como citar:  
 
MONTEIRO, Raphael Vaz. Direito à Distância (@direito_a_distancia) & Licença Creative          
Commons, por Raphael Vaz Monteiro. Tipos de documento: Docs do Google Docs e post do               
Instagram. Autor: Raphael Vaz Monteiro. Local e data da publicação: Niterói-RJ, 19 fev.             
2021. Disponível em: xxxxxxxxxxxx. Acesso em: xx xxx. xxxx. 
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----------------------------------- 
  
Minhas principais redes sociais: 
 
- Instagram: @raphael_vaz82; 
- Instagram do Direito à Distância — DàD: @direito_a_distancia; 
- Twitter do Direito à Distância — DàD: @vazmonteiro82; 
- Facebook: facebook.com/raphael.vaz.1982; 
- LinkedIn: https://br.linkedin.com/in/raphael-vaz-monteiro-614056172; e 
- Blog Direito à Distância — DàD: https://raphaelvazmonteiro.blogspot.com/. 
- Canal do Direito à Distância — DàD no YouTube: Direito à Distância — DàD. 
 
----------------------------------- 

 
O trabalho Direito à Distância (@direito_a_distancia) & Licença Creative         
Commons, por Raphael Vaz Monteiro de Raphael Vaz Monteiro está          
licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0         

Internacional. Baseado no trabalho disponível em https://bit.ly/2NzAGDw. Podem estar         
disponíveis autorizações adicionais às concedidas no âmbito desta licença em          
https://raphaelvazmonteiro.blogspot.com/. 
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