
10 mitos sobre a 

cultura livre e o acesso 
aberto ao conhecimento





1.As obras culturais são 
criações 
completamente 
originais



Tudo é remix



FALSO: toda criação é 
coletiva. Nada se cria do 

nada.



2. A cultura e o 
conhecimento sempre 
foram mercadorias 
suscetíveis de serem 
vendidas.









FALSO: a cultura e o conhecimento 
são bens comuns.



3. Os direitos autorais 
foram criados para 

proteger os artistas de 
quem copiava seus livros.



FALSO: foram criadas para proteger 
os artistas dos intermediadores

(não dos consumidores!).





4. A cultura livre não 
protege os criadores 







FALSO: há diversas maneiras de 
proteger as criações sem a 

necessidade de restringir 
totalmente o uso e a circulação.



5. Cultura livre promove a 
cópia e isso é promover a 
pirataria







FALSO: democratizar o 
conhecimento não é pirataria.



6. A internet e a cultura 
livre matam de fome os 
artistas







FALSO: A cultura livre promove 
modelos em que as pessoas têm 
acesso à cultura e os autores 
vivem de suas criações.



7. Cultura livre é tudo 
grátis







FALSO: o modelo que a cultura 
livre propõe não é 
necessariamente o da gratuidade, 
mas sim o do livre acesso.



8. A cultura livre não tem 
validade legal





Falso: As licenças livres (ex: 
Creative Commons) tem validade 
legal e você pode processar as 
pessoas que não respeitam os 
termos que estão em suas 
licenças



9. Ninguém usa este tipo 
de licenças





FALSO: Fazem uso das CCs, por 
exemplo, da Casa Branca ao 
Banco Mundial, passando por 
inúmeros jornais, blogs, 
fotógrafos, músicos, professores...



10. A cultura livre é algo 
para “especialistas”, 
“altruístas”, 
“comunistas”, não para 
mim



FALSO: tod@s nós podemos apoiar 
este movimento e fazer mais 
acessíveis e livres a cultura e o 
conhecimento - e também aqueles 
conteúdos que produzimos.





gracias
leofoletto@gmail.com
http://leofoletto.info
@leofoletto
http://baixacultura.org- @baixacultura 
info@baixacultura.org

sheila@fotolivre.org
55 51 99148 4560 [telegram]

[Remixado de 
http://radialistas.net “Guía 
sobre derechos autorales y 
licencias libres para 
movimientos sociales y medios 
comunitarios”]
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