
PORTAL DO PROFESSOR

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

Com um acervo inicial de 500 obras, o portal pretende contribuir para o desenvolvimento da 
educação e da cultura, assim como, busca incentivar o aprendizado, a inovação e a cooperação 
entre os geradores de conteúdo e seus usuários. De forma que possa aprimorar a construção da 
consciência social, da cidadania, da democracia e induzir a uma ampla discussão sobre as legis-
lações relacionadas aos direitos autorais.

O ambiente virtual do portal permite à coleta, a 
integração, a preservação e o compartilhamen-
to de conhecimentos, sendo seu principal 
objetivo o de promover o amplo acesso às 
obras literárias, artísticas e científicas (na forma 
de textos, sons, imagens e vídeos), já em 
domínio público ou que tenham a sua divulga-
ção devidamente autorizada (que constituem o 
patrimônio cultural brasileiro e universal)

 O Portal Domínio Público foi criado em 
2004, propondo o compartilhamento de 
conhecimentos, colocando à disposição de 
todos da rede mundial de computadores (Inter-
net ) uma biblioteca virtual que deverá se 
constituir em referência para professores, 
alunos, pesquisadores e para a população em 
geral

FIGURA 3-Printscreen do site Domínio Público

DOMÍNIO PÚBLICO

 Essa licença é em caráter parcial, gratui-
to e não exclusivo. Assim, o autor continuará a 
utilizar suas produções como desejar, podendo 
inclusive negociá-las comercialmente, uma vez 
que não é dado ao Ministério da Educação o 
direito exclusivo de utilizar e explorar as obras 
cedidas. De forma a não violar direitos autorais 
é vedado ao usuário do Banco Internacional a 
utilização dos recursos digitais, encontrados no 
site, para fins lucrativos.

 O Banco permite a visualização, cópia, 
distribuição ou tradução dos recursos que 
disponibiliza, para os gestores de políticas 
educacionais locais, gestores escolares, gesto-
res de repositórios educacionais, bem como os 
professores da Educação Básica, Profissional e 
Superior, se integrando ao Portal do Professor(-
também do MEC). Além dos produtores de 
recursos pedagógicos digitais, pesquisadores e 
da população em geral.
 O que Diferencia o Banco Internacional 
de Objetos Educacionais do portal Domínio 
Público é a questão da maior presença do 
licenciamento dos recursos, que são compostos 
de obras que se encontram em domínio públi-
co ou que contam com a devida licença por 
parte dos titulares dos direitos autorais. 

https://www.youtube.com/watch?v=MTrUZfTwy_c


