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Abstract. This work seeks to highlight the importance and put in perspective the use              
of licenses of authorial content, using a repository that indexes and retrieves files for              
their preservation and the intellectual property of its authors, geared towards the            
academic world and didactic content, in order to offer to its due authors credits and               
recognition for their works. In this same article, the concepts of open repositories and              
Creative Commons licenses will be presented, and how they can be related with the              
intention of creating an accessible environment and of possible propagation of           
information, besides a prototype of repository created for this project. Finally, it is             
hoped to encourage scientific production and solidarity in the academic world.  

Resumo. Este trabalho buscar relevar a importância e colocar em perspectiva o uso             
de licenças de conteúdo autoral, usando de um repositório que indexa e recupera             
arquivos para preservação dos mesmos e da propriedade intelectual de seus autores,            
voltados para o mundo acadêmico e conteúdos didáticos, a fim de oferecer aos seus              
devidos autores créditos e reconhecimento por suas obras. Neste mesmo artigo, serão            
apresentados os conceitos de repositórios aberto e licenças Creative Commons, e como            
os mesmos podem se relacionar com o intuito de criar um ambiente acessível e de               
possível propagação de informação, além de um protótipo de repositório criado para            
este projeto. Por fim, espera-se incentivar a produção científica e a solidariedade no             
mundo acadêmico.  

1. Introdução  
A internet é um dos maiores, se não o maior veículo de propagação e divulgação de                

qualquer informação, produto ou propriedade intelectual, sendo também, o maior espaço de            
acesso a versões piratas de qualquer obra artística ou científica que tinha como grande promessa               
romper as barreiras entre produtor e consumidor de cultura, criando um território neutro, aberto e               
tendo o compromisso de apresentar a possibilidade de uma cultura livre e participativa,             
transformando a difusão de mídias e culturas. No universo acadêmico, principalmente na ciência             
da informação, cada vez mais, pesquisadores, professores e estudantes, assim como leitores em             
geral, necessitam de formatos eletrônicos que oferecem inúmeras vantagens comparadas às           
formas impressas, especialmente quanto à busca, navegação, catalogação, recuperação e          
apresentação de informações relevantes às pesquisas. Neste sentido, surgem os repositórios de            



materiais didáticos com o intuito de oferecer a colaboração entre os acadêmicos e o              
compartilhamento de ideias e informações.  

Contudo, a digitalização destas informações revela diversos tipos de problemas, como           
direitos autorais, persistência dos dados e controle de qualidade. A publicação eletrônica e o              
arquivamento da mesma podem acarretar em uma distribuição de versões de documentos            
educacionais, afetando qualidade, autenticidade e integridade, dúbias, tornando difícil mensurar          
sua credibilidade. Atualmente, pode-se reconhecer que a forma impressa não é o melhor a ser               
empregado aos conteúdos eletrônicos, o que significa abrir mão de funcionalidades oferecidas            
pela digitalização dos artigos científicos, como conectividade e fácil acesso, juntamente à            
interligação de todos os materiais a outros documentos.  

Busca-se salientar que a realização de um repositório em uma faculdade, por exemplo,             
pode apoiar professores e alunos na construção de um plano de ensino e pesquisa de um dado                 
assunto em questão, pois permite e facilita a seleção de materiais educacionais digitais             
adequados ao que se espera, além da reutilização desse material. Além de ressaltar o movimento               
do livre acesso ao conhecimento científico, através de licenças de conteúdo autoral que visam              
exigir que tanto o autor quanto o público, respeitem normas sobre o uso da obra impostas na                 
mesma.  

  

1.1 Problema de pesquisa  

No mundo atual, com a cultura de produção e uso de conteúdos na Internet, o controle da                 
informação (principalmente a acadêmica) é um problema tanto para educadores, criadores e            
cientistas que deixam seus artigos e trabalhos na internet para que os demais possam usufruir da                
maneira que bem entenderem, como para os que queiram deixar seus livros de uma forma               
pública, mas também os que queiram que os mesmos sejam restritos quanto suas alterações com               
o devido uso de licenças de conteúdo intelectual, neste caso, as Creative Commons. Neste              
contexto, a pergunta que será respondida nesta pesquisa é: Como criar um ambiente de              
indexação e recuperação de conteúdos didáticos prezando pelos méritos dos autores originais, a             
fácil propagação de informação e controle dos mesmos?  

  

1.2 Objetivo  

Considerando que o Creative Commons não é um repositório de conteúdo, não            
produzindo ou administrando estoques de obras licenciadas e sendo apenas um lugar de consulta              
sobre autorizações dos autores e moderação da relação entre criador e usuário, surge a ideia deste                
projeto.  

O presente trabalho tem por objetivo final ou geral apresentar um projeto de livre acesso               
e open source que possa ser usada por qualquer pessoa, a fim de facilitar a propagação de                 
informação no mundo acadêmico. Pensando nisso, este trabalho tem como objetivo criar um             



repositório de conteúdo didático e uso de licenças criativas com o auxílio de controle de versões,                
que através de metadados, faz a indexação das licenças pertinentes ao autor e as recupera para                
consulta ou download futuros, garantindo que elas não sejam modificadas através da inserção de              
padrões dos metadados e facilita sua distribuição dentro de um viés acadêmico. O controle de               
versões resolve problemas básicos de versionamento, como uso de diferentes versões de código,             
sincronização de trabalhos paralelos entre desenvolvedores, recuperação de versões anteriores e           
registro do histórico de alterações. Utilizando o conceito e a lógica de processos de controle de                
versões da plataforma GitHub e ressaltando como conteúdos acadêmicos podem ser reutilizados,            
o projeto foi criado possibilitando a disseminação de suas informações. Assim, este trabalho visa              
apresentar o impacto que a falta de licenças e controle de conteúdo exerce no mundo acadêmico,                
o que há de se oferecer para o controle de conteúdo autoral, e também uma boa maneira de                  
agregar às estas informações valor de integridade e autenticidade, além de garantir a qualidade              
do software através da documentação com o controle de versões.  

Portanto, apresentar os benefícios do uso de licenças de conteúdos atreladas aos materiais             
científicos que serão armazenados em repositório para melhor compartilhamento entre          
pesquisadores. Assim, mostrando o impacto que a falta de licenças e controle de conteúdo exerce               
no mundo acadêmico, o que há de se oferecer para o controle de conteúdo autoral, e também                 
uma boa maneira de agregar às estas informações valor de integridade e autenticidade. Tendo              
como base as licenças Creative Commons e versionamento, este trabalho visa mostrar a             
importância de cada licença para cada tipo de conteúdo que possa ser compartilhado pensando              
sempre em uma maneira de levar a informação para frente, sendo ela editável ou não, sem o                 
criador perder seus direitos e/ou propriedade intelectual sobre o conteúdo didático, assim como             
desenvolver uma aplicação apoiada por uma ferramenta que automatize e garanta a manutenção             
da mesma.  

  

2. Repositórios digitais  
Um repositório digital é um arquivo online em que autores e acadêmicos podem             

depositar seus trabalhos, com a intenção de que serão disponíveis abertamente em forma digital,              
segundo [PAPPALARDO, Kylie; FITZGERALD, Dr Anne 2012].  

A falta de confiabilidade acaba denegrindo os investimentos e esforços realizados para            
manutenção de integridade e autenticidade, pois não há como agregar valor a um documento              
digital que não tenha garantias de que não foi alterado. “Logo, a implementação de um sistema                
confiável torna-se fundamental para a gestão e preservação de documentos arquivísticos           
digitais.” [SANTOS, Henrique Machado Dos; FLORES, Daniel, 2015]  

O repositório digital tem o trabalho de ser um ambiente autêntico para a preservação de               
materiais digitais, dispondo de ferramentas para preservação dos mesmos e inserção de padrões             
de metadados, definidos no próprio repositório. Para tal, o repositório deve aceitar a             
responsabilidade de manutenção por longo prazo dos recursos digitais, projetar seu sistema de             
modo a oferecer padrões no sentido de assegurar a manutenção, o acesso e a segurança dos                
materiais depositados, ter políticas, práticas e desempenho que possam ser auditáveis e            



mensuráveis, e por fim, cumprir uma série de responsabilidades. “A informação digital é menos              
tangível que outros materiais e muito mais instável, isto pode significar que elementos como              
confiança e credibilidade possam ser mais difíceis de provar e mensurar.” Segundo, [SAYÃO,             
Luis Fernando 2010]. O repositório de arquivamento deve disponibilizar informações sobre           
editores, títulos, datas e conteúdos incluídos no mesmo, conhecidas como metadados que            
facilitando a busca de motores, aumentando a visibilidade do artigo. Essas informações dever ser              
de fácil acesso quando acessado pelas páginas do programa.  

Na área de tecnologia, assim como em outras, é grande o número de acadêmicos que               
trabalham com mídias digitais, adaptando-as ao ensino, aprendizagem entre alunos, colegas e            
professores. Portanto, é fundamental que sejam instituídas políticas para cada repositório, a fim             
de incentivar o maior número de depósitos da produção científica para estimular a disseminação              
e uso desta produção, mas também como forma de espelhar a memória institucional ou de uma                
área [TIVIR, Cecília Rafael José 2017].  

  

3. Metadados  
Metadados são informações que descrevem o material depositado no repositório. Por           

exemplo, os metadados incluem detalhes como o nome do artigo depositado e o nome do autor                
do artigo (Figura 5). Normalmente, os metadados serão inseridos no repositório no momento do              
depósito. Os metadados padronizados são importantes porque permitem que os usuários finais            
pesquisem, localizem e recuperem informações do repositório com facilidade e eficiência.  

Os metadados não estão limitados a esses requisitos básicos, podendo impor campos de             
metadados adicionais, como se o material foi revisado por especialistas, se o texto completo do               
material está disponível e o status do material [PAPPALARDO, Kylie; FITZGERALD, Dr Anne             
2012].  

  

4. Licenças Creative Commons  
O sistema Creative Commons é baseado na ideia de proporcionar ferramentas legais            

(licenças) aos criadores para que possam regular o uso de suas obras, permitindo aos autores               
estabelecer os termos sob a sua obra, deixando com que outros possam usufruir, copiar, distribuir               
e modificar, mantendo seu direito moral e propriedade intelectual ao reconhecimento como            
criador e podendo até proibir o uso comercial, por exemplo. Longe de Domínio Público, em que                
o autor se desvincula da ideia de pertencimento, o Creative Commons exige e se preocupa em                
que tanto o autor quanto o público respeitem as normas sobre o uso da obra. Ao obter uma                  
licença, automaticamente se tem o acesso a um código html para disponibilização da obra através               
de um site.  

Uma licença Creative Commons garante ao autor a autoria e os devidos direitos sobre              
sua obra, a não ser que o mesmo, de forma consciente, opte por liberá-la sem qualquer restrição.                 



A licença, segundo [MATTE, Ana Cristina Fricke 2010] “Não se trata de assinar um termo               
complexo que não consigo ler, trata-se de responder perguntas simples para decidir exatamente o              
escopo da licença que desejo usar”.  

A iniciativa Creative Commons tem como principal finalidade construir e discutir um            
domínio comum das obras, fomentando a reutilização de obras e permitindo que o autor              
mantenha os direitos que considere de seus interesses. O Creative Commons disponibiliza na sua              
página da Internet formulários para que os autores escolham as características de distribuição de              
suas obras. Uma vez preenchido o formulário, o sistema gera a licença em três formatos, resumo                
do uso autorizado que contém os itens relevantes para a compreensão do usuário, texto detalhado               
legal com termos jurídico, garantindo validade perto o judiciário e versão digital com metadados              
que podem ser usados para facilitar o trabalho dos motores de busca na Internet.  

Segue abaixo a lista de principais tipos de licenças Creative Commons:  

•Domínio Público/Zero/public domain (CC0): Esta licença permite que o autor defina a            
renúncia de direitos, tornando-se domínio público.  

•Atribuição/Attribution (CC BY): Esta licença permite que o autor autorize a cópia livre             
da obra, distribuição e utilização da mesma. Além disso, autoriza também a elaboração de obras               
derivadas. No entanto, o autor exige que a obra seja sempre atribuída ao autor original, fazendo                
sempre referência ao nome do autor original.  

•Attribution-ShareAlike (CC BY-SA): Esta licença permite que outros modifiquem,         
ajustem e desenvolvam a obra, mesmo para fins comerciais, desde que sejam creditadas e              
licenciadas suas novas criações com termos idênticos.  

•Attribution-NoDerivs (CC BY-ND): Esta licença permite que outras pessoas reutilizem          
a obra para qualquer finalidade, inclusive comercialmente; no entanto, a mesma não pode ser              
compartilhada com outras pessoas de forma adaptada, e o crédito deve ser fornecido ao autor               
original.  

•Attribution-NonCommercial (CC BY-NC): Esta licença permite que outros modifiquem,         
ajustem e desenvolvam seu trabalho de forma não comercial e, embora os novos trabalhos              
também devam reconhecê-lo e não serem comerciais, eles não precisam licenciar seus trabalhos             
derivados nos mesmos termos.  

•Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA): Esta licença permite que       
outros modifiquem, ajustem e desenvolvam seu trabalho de forma não comercial, contanto que             
eles lhe concedam crédito e licenciam suas novas criações com termos idênticos.  

•Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND): Essa licença é a mais        
restritiva das seis licenças principais, permitindo que outras pessoas façam o download de seus              
trabalhos e os compartilhe com outras pessoas, desde que o autor original seja creditado, mas não                
podem alterá-las de nenhuma maneira ou usá-las comercialmente.  

  
Símbolo  Descrição   



  
Freeing content globally  
restrictions  

without  

  
Attribution   

  
Attribution-ShareAlike   

  
Attribution-NoDerivs   

  
Attribution-NonCommercial  

  
Attribution-NonCommercial-ShareAlike  

  
Attribution-NonCommercial-NoDerivs  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons  

  

5. Github  
Uma das redes sociais profissionais que mais cresce é o GitHub, um espaço on-line para               

compartilhar código. O GitHub é baseado em um sistema de controle de versão chamado Git,               
sendo um software gratuito e de código aberto, usado em muitos projetos que envolvem              
desenvolvimento de código, trabalho com outras pessoas e criação de documentação a cada             
etapa, possibilitando a contribuição em projetos de tecnologia e pesquisas acadêmicas.  

O GitHub complementa o Git, fornecendo uma interface de usuário e um mecanismo de              
distribuição para os repositórios do Git. O GitHub é um serviço de hospedagem com o Git para                 
esses projetos, oferecendo controle sobre quem pode ver, editar e administrar um projeto. O Git é                
operado a partir da interface de linha de comandos. Em um Mac ou Linux, através do aplicativo                 
chamado Terminal.  

Seu objetivo é ajudar grupos de desenvolvedores a trabalhar em colaboração em grandes             
projetos de software. O Git gerencia a evolução de um repositório, de uma maneira altamente               
estruturada e documentada, registrando alterações no conjunto de arquivos que contém seus logs             
e outros metadados. Git é provavelmente o sistema de controle de versão descentralizado mais              
famoso e mais usado.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons


Git é um sistema de controle de versão descentralizado, o que significa que cada              
colaborador tem sua própria cópia completa do repositório e seu histórico, ou seja, não requerem               
um servidor central que contenha o repositório. Todos podem trabalhar offline e/ou            
simultaneamente, portanto a maioria das operações é muito mais rápida porque é local. Isso              
permite que outras pessoas pesquisem os arquivos do projeto, explorem seu histórico,            
sincronizem com a versão atual e talvez até proponham ou façam alterações. Toda cópia de um                
repositório Git pode servir como servidor ou como cliente, garantindo que não exista um ponto               
único de falha. Os autores podem trabalhar de forma assíncrona sem estarem conectados a um               
servidor central e sincronizar suas alterações quando possível. A tarefa básica do sistema de              
controle de versão é preservar o histórico de um projeto para que o usuário possa comparar                
facilmente duas versões do mesmo, retornar a uma versão mais antiga ou revisar a lista de                
alterações entre as duas versões. Diferentemente de outros VCS, todas as cópias de um              
repositório Git carregam um histórico completo de todas as alterações, incluindo autor, que             
podem ser visualizadas e pesquisadas por qualquer pessoa. Esse recurso permite que novos             
autores construam a partir de qualquer estágio de um projeto com versão. À medida que cada                
autor adiciona sua contribuição, eles podem sincronizá-los com a ramificação principal e            
atualizar suas cópias a qualquer momento. Cada ramificação pode corresponder a uma tarefa             
distinta, como o desenvolvimento de um novo recurso ou uma correção de bug. [OTTE, Stefan               
2009] 

A cada nova versão de um projeto, um “snapshot” é obtido e uma entrada é adicionada ao                 
log de alterações, documentando o que foi alterado. Portanto, o registro do projeto inclui todas as                
suas iterações, com datas, atribuições do autor e legendas. Designando alguns arquivos como             
parte do repositório, é possível manter um log de todas as alterações nesses arquivos, fazendo               
“commit” (registrando a alteração) e “push” (finalizando as alterações). O “commit” serve como             
ponto de verificação nos quais arquivos individuais ou um projeto inteiro pode ser revertido com               
segurança quando necessário. Utilizar “push” no código é o resultado de várias etapas: fazer              
alterações, registrá-las e selecionar quais dos arquivos alterados estão prontos para serem            
publicados. As alterações de código são confirmadas e enviadas iterativamente. O código fonte e              
sua documentação são armazenados no repositório principal em que o projeto de software ou o               
repositório de código fonte está hospedado. Erros ou alterações desnecessárias podem ser            
facilmente desfeitos, revertendo o repositório inteiro ou arquivos individuais para confirmações           
anteriores. Você pode instruir o Git a ignorar arquivos ou tipos de arquivos específicos,              
reduzindo redundâncias: o Git não mandará notificações para confirmar as alterações nesses            
arquivos e eles não aparecerão no seu repositório do GitHub. O gerenciamento de um projeto de                
pesquisa com o Git fornece várias proteções seguras contra perdas de curto prazo, garantindo que               
várias cópias de versão estejam acessíveis de qualquer lugar, e que toda a linha do tempo dos                 
eventos que ocorrem durante o desenvolvimento de um projeto de pesquisa seja registrada com              
segurança em um sistema que forneça soluções contra a perda de dados e incentive a exploração                
livre de riscos de novas ideias e abordagens. [DAVIS, Robin 2015] 



 

 Fonte: DAVIS, Robin Camille. Git and GitHub for Librarians.  
A colaboração é o motivo mais atraente para gerenciar um projeto com o Git e o GitHub,                 

possibilitando o acesso aos dados e ao software, não apenas à publicação final. Como o Git é                 
uma ferramenta padrão amplamente usada e apoiada por uma grande comunidade de            
desenvolvedores, existem vários recursos para aprender e procurar ajuda. Além disso, promove a             
cooperação em projetos de código aberto, hospedados gratuitamente, facilitando aos          
desenvolvedores clonar projetos existentes e enviar suas contribuições como uma solicitação.           
Esse compartilhamento pode diminuir as barreiras e servir como um catalisador para o progresso.              
Incentivando que os usuários compartilhem seus artefatos de pesquisa mais abertamente, com            
licenças razoáveis que incentivem o uso justo e, ao mesmo tempo, dêem crédito aos autores               
originais.  

  

6. Metodologia  
A metodologia de pesquisa aplicada e bibliográfica deste trabalho consiste do estudo de             

artigos sobre repositórios digitais e licenças “Creative Commons” buscando levantar uma           
discussão do uso conjunto das tais, formulando a criação de um projeto de repositório para o                
universo acadêmico, usando de uma prática de engenharia de software comprovadamente eficaz,            
o controle de versões de software. Os artigos foram pesquisados em portais de periódicos              
científicos como capes, ieee e google scholar. A criação do projeto repositório se dá através do                
estudo dos artigos pesquisados, da plataforma GitHub que é livre e de código aberto e da                
linguagem de programação Ruby, empregando atividades de controle de versões que orientam os             
desenvolvedores durante a evolução do software permitindo um controle e recuperação de            



inúmeras informações sobre os artefatos controlados. Todo o código do projeto foi armazenado             
no GitHub através do Git a partir da interface de linha de comandos, no ambiente Linux. 

O projeto será disponibilizado através do link: https://github.com/fdeodato11/app_studie  

O diagrama MER abaixo mostra o modelo de banco de dados, que suporta a persistência               
das classes definidas para o sistema.  

 
Modelo Entidade Relacionamento. 

  
- Funcionalidades:  

Cadastro de usuários.  

  

 Figura 1. 

 
Login de Usuário. 

https://github.com/fdeodato11/app_studie
https://github.com/fdeodato11/app_studie


  

Figura 2..  

 

Tela inicial do sistema (Home). 

  
Figura 3. 

 
Gerenciamento dos arquivos pessoais e uso de sessões, garantindo a segurança e            

validação do usuário. Indexação e recuperação de arquivos.  

  
Figura 4. 



. 

Edição do arquivo criado. 

  
Figura 5. 

 

Tela de todos arquivos do repositório e pesquisa.  

  

 Figura 6. 

  

Edição de usuário. 



  
Figura 7. 

 

Testes foram realizados com o software, comprovando sua segurança através sessão de usuário,             
administração de licenças e conteúdos, como mostrado na sessão de funcionalidades acima. 

Após os testes técnicos, foi realizado um teste de aceitação com diversos tipos de usuário, de                
diferentes experiências com tecnologia. Resultados disponíveis através do link:         
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ5MZIXx0iMdWLEIbfZ2DRABaCBcgM
RKquaIPrCoOufA_k6NAj5Vty1sOuE1shccxJNo-yANTFx6B4d/pubhtml 

 



 
Teste de Aceitação. 

 

7. Conclusões  
Este artigo realizou uma reflexão sobre as questões pertinentes à preservação e            

disseminação digital de materiais didáticos publicados online alinhados aos princípios de livre            
acesso, no contexto digital atual, dando ênfase à discussão da importância dos repositórios             
digitais na criação de um ambiente coeso e de fácil acesso, e, também, a relevância das licenças                 
de conteúdo criativo, Creative Commons, como meio de dar créditos e méritos aos devidos              
envolvidos nos projetos contidos neste repositório. Mostrando que, atualmente, as formas           
colaborativas de produção, disseminação e uso de informação, necessitam de novas abordagens            
quanto à propriedade intelectual e do direito autoral. Materiais sob o uso das Creative Commons               
podem ser encontrados mais facilmente por motores de busca avançados, usando de tal recurso,              



torna-se fácil a localização na Internet de conteúdos que possam ser usados livremente sem              
violar nenhuma lei de copyright.  

Considerando que as Creative Commons não são repositórios de conteúdo, ou seja, não             
produzem ou administram estoques de obras licenciadas, sendo apenas lugar de consulta sobre a              
autorização dos autores e de moderação da relação entre criadores e usuários, este trabalho busca               
salientar o uso consciente das licenças dentro de um lugar conciso e seguro para que se possam                 
compartilhar as obras, e entender que toda obra tem uma finalidade, toda obra é “para alguém”,                
incentivando a criação intelectual e solidariedade entre todos, além de empregar boas práticas de              
desenvolvimento de software, obtido através de um sistema de controle de versões.  

Portanto, para preservar os documentos digitais de uma instituição, por exemplo, é            
preciso planejamento, definindo políticas de preservação digital. Neste momento devem ser           
consideradas normas, padrões utilizados e outras iniciativas de preservação. Todo este           
planejamento servirá para garantir a sustentação da confiabilidade do repositório digital,           
garantindo a integridade e a autenticidade dos materiais contidos nele.  

Finalizando, através deste artigo busca-se tornar o uso devido de propriedades           
intelectuais em um viés acadêmico e que o mesmo projeto disponibilizado pelo GitHub possa ser               
usufruído por outras pessoas e instituições.  

Este artigo é licenciado por uma licença Creative Commons:  
Attribution-NonCommercial-ShareAlike.  
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