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Linha do tempo da música brasileira marca
legado cultural do comitê Rio 2016
Portal contempla mais de cinco séculos de música brasileira,
com vídeos, fotos e partituras

O Celebra, programa de cultura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, deixa de

legado para o Brasil uma plataforma digital bilíngue com mais de cinco séculos de música

brasileira, numa linha do tempo que proporciona um passeio pelos sons, letras, compositores e

intérpretes brasileiros, assim como seus principais movimentos.

A plataforma gratuita, que entrou no ar na sexta-feira (12), é ilustrada com fotos, partituras e

vídeos. O conteúdo nasceu de duas fontes especializadas numa grande parceria com o Rio

2016, o portal Musica Brasilis e a Funarte. Neste primeiro momento, foram contemplados

cerca de 500 compositores.

"Linhas do tempo ajudam a consolidar o nosso conhecimento de forma saborosa sobre todos

os assuntos. Elas podem tratar da história do Brasil ou da história do salto alto. E essa é a

primeira linha do tempo da nossa música", comemora a diretora de cultura dos Jogos Rio

2016, Carla Camurati, ao lado de Rosana Lanzelotte, da Musica Brasilis.

O primeiro registro da linha do tempo é de 1500, quando os europeus descobrem a música

indígena. Passando por todos os séculos até chegar nos anos 2000, a linha do tempo chega

perto do fim com Duelo de MCs, em 2007 e 2012, organizado pelo Coletivo Família de Rua, em

Belo Horizonte. Uma última menção acontece em 2016, quando o Rio de Janeiro recebe os

Jogos Olímpicos e o portal Musica Brasilis é convidado a desenvolver o projeto.

É possível fazer buscas por compositor, nome da música ou gênero, seja clássico ou popular,

dividido em 15 subgêneros, como punk, rock, axé, infantil, choro, MPB e frevo.

http://timelinemusicabrasileira.org.br/


Broadcasters Detentores de Direitos (RHBs):  Os RHBs podem fazer a transmissão do Revezamento da
Tocha Olímpica no Brasil, de forma não exclusiva, de acordo com os termos de seus respectivos contratos
firmados com o COI.

Broadcasters Não Detentores de Direitos (Non -RHBs):  Os Non -RHBs podem fazer a transmissão do
Revezamento da Tocha Olímpica no Brasil (com exceção das cerimônias de abertura e encerramento), de forma
não exclusiva, pelo prazo máximo de 36 (trinta e seis) horas após o evento. Qualquer transmissão relacionada a
este evento, deve ser realizada de forma estritamente jornalística, sem criar ou ser apresentada como um
programa focado no Revezamento da Tocha Olímpica.

Nenhuma associação comercial / promocional será permitida na cobertura do Revezamento da Tocha Olímpica.
Principalmente, a transmissão do Revezamento da Tocha Olímpica não poderá (i) ser patrocinado ou de
qualquer for criar uma associação que crie a impressão de que o Non -RHBs e/ou qualquer entidade sem
autorização e/ou seus produtos são conectados ou associados ao Revezamento da Tocha Olímpica, ao Jogos
Olímpicos, ao COI e/ou ao Movimento Olímpico e (ii) implique, sugira ou represente os Non -RHBs como sendo
detentores oficiais dos direitos de transmissão e/ou parceiros do Revezamento da Tocha olímpica, dos Jogos
Olímpicos, do COI e/ou do Movimento Olímpico.

Cerimônias de Abertura e Encerramento:  A parte do revezamento que ocorrerá durante as cerimônias de
abertura e encerramento dos Jogos faz parte dos direitos exclusivos concedidos aos RHBs e qualquer
transmissão pelos Non-RHBs deve ser realizada em observância às Novas Leis de Acesso do COI.

Terms of Use

Rights Holding Broadcasters (RHBs): RHBs may broadcast the Olympic torch relay in Brazil, on a non-
exclusive basis, in accordance with the terms of their respective media rights agreement with the IOC.

Non-Rights Holding Broadcasters (Non-RHBs): Non-RHBs may broadcast the Olympic torch relay in Brazil
(with the exclusion of the opening and closing ceremonies), on a non-exclusive basis, for a maximum of 36 hours
after the event. Any such broadcast must be positioned as news only and not to create, or be positioned as,
Olympic torch relay focused programming.

No commercial/promotional association is permitted with the coverage of the Olympic torch relay. In particular,
broadcast of the Olympic torch relay may not (i) be sponsored or otherwise be associated in any way to give the
impression that Non-RHBs and/or any unauthorized entities and/or products are linked to or associated to the
Olympic torch relay, the Olympic Games, the IOC and/or the Olympic Movement and (ii) imply, suggest or
represent Non-RHBs as being official rights holding broadcasters and/or partners of the Olympic torch relay, the
Olympic Games, the IOC and/or the Olympic Movement.

Opening and Closing ceremonies: The part of the torch relay occurring during the opening and closing
ceremonies of the Games is part of the exclusive rights granted to RHBs and any broadcast by Non-RHBs must
comply with the IOC News Access Rules.
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