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CAPÍTULO 1 
 

DIFICULDADES NA MUSICOGRAFIA BRAILLE 

1.1 Introdução 

Dentre os grandes problemas enfrentados por qualquer pessoa com deficiência, 

principalmente aqueles que possuem baixa renda econômica, um que se destaca diz 

respeito à necessidade de se ter alguém, um acompanhante, que o capacite a exercer 

as atividades do dia a dia, auxiliando-o nas limitações que cada deficiência lhe 

impõe. 

A partir da última década percebem-se grandes avanços nas mudanças de 

paradigmas, principalmente nos esportes para pessoas com deficiência. A tecnologia 

e próteses inteligentes evoluíram ao ponto de dotar algumas pessoas com 

deficiência de habilidades até superiores as que pessoas sem deficiência possuem 

(Andrade, 2009). 

Apesar do crescente avanço tecnológico em equipamentos e na acessibilidade e 

globalização por meio de recursos computacionais, tais como o reconhecimento de 

fala e leitura sonora de textos pelo computador, infelizmente a mesma coisa não vem 

ocorrendo na área do ensino e nas metodologias existentes aplicadas às pessoas 

com deficiência visual.   
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Desde Charles Barbier de la Serre1, em meados do século XIX, o qual inventou o 

sistema Escriture Nocturne (night writing) ou Sonografia2 (Mellor, 2006), com células 

de 12 pontos em relevo, e Louis Braille3, o qual simplificou o código apresentado por 

Barbier4 para cegos e pessoas com deficiência visual (blind and visually impaired), 

utilizando células de seis pontos em relevo, pouco ou quase nada foi alterado nesse 

tipo de escrita. Os avanços nessa área são tímidos, podendo citar alguns, tais como 

a criação de teclados e visores Braille (Carneiro, 2003 e Ferrazoli, 2006) e a criação 

de novas propostas de codificação com células, matrizes de oito pontos em relevo, 

as quais diminuem consideravelmente o número de código a ser lido pela pessoa 

com deficiência visual.  

O Código para música5 (Krolick,2004), também criado por Braille aos 15 anos de 

idade, mantém-se praticamente como foi criado. Muitas modificações que ocorreram 

acabaram por despadronizar o código original, visando contornar problemas 

personalizados. 

Em 1997 houve uma tentativa de padronização pela New International Manual of 

Braille Music Notation (Krolick, 1997)6, quando um novo e padronizado código Braille 

para músico foi proposto7. Infelizmente esse código não é respeitado por todos.  

Em relação à codificação de partituras musicais convencionais (Common Practice 

Notation – CPN) elaboradas pelo próprio Braille, não houve mudanças de paradigma 

(Ó Maidín, 1999). Para cada símbolo ou conceito musical de uma partitura CPN, existe 

um código Braille equivalente. A assimilação dos conceitos e símbolos musicais de 

uma CPN é complexa, totalmente fora do contexto dos paradigmas sociais e de 

aprendizado, em que os símbolos representam valores relativos, isto é, não 

                                                            
1 Charles Barbier (1767-1841) – Capitão das forças armadas Francesas no século 19 sob o comando de Napoleão 
Bonaparte (MELLOR, 2006). 

2 Solicitado por Napoleão para comunicação silenciosa entre os soldados durante a noite, o qual utilizava células 
de 12 pontos em relevo em dupla coluna. 

3 Louis Braille (1809 – 1852) (WEIGAND, 2009). 

4No Royal Institution for Blind Youthem Paris, onde Braille estudava (WEIGAND, 2009). 

5 A maior coleção de músicas nesta grafia está no National Library for the Blindem Stockport, UK. 

6 Opus Technologies. Disponível em:<http://www.opustec.com/products/newintl/newbrl.html>. Acesso em: 12 
abr. 2012.  

7 BRL: Braille Through Remote Learning. Disponível em:<http://www.brl.org/music/index.html>. Acesso em: 12 
abr. 2012.  
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absolutos, os quais dependem de outros símbolos para comporem uma informação 

a ser executada pelo intérprete. A Figura 1.1, a seguir, apresenta algumas 

codificações Braille mais utilizadas8 para música: 

 

  

                                                            
8O Capítulo 2 apresenta com mais detalhes a Musicografia Braille.  
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Figura 1.1 – Alguns códigos da Musicografia Braille 
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Pode-se observar que muitas informações utilizam de uma a sete células de seis 

pontos para representá-las, o que torna ainda mais complexa a leitura musical, 

exigindo que a pessoa com deficiência visual sempre reinicie a leitura da partitura 

caso perca o ponto onde parou. Não é possível, à pessoa com deficiência visual, ou 

acompanhante, começar a leitura de um ponto aleatório qualquer da música. O 

código não apresenta uma estrutura padrão para todas as informações, nem para um 

mesmo tipo de informação, tal como: rallentando possui seis células, ritardando 

cinco células e ritenuto sete células.  

Nas últimas décadas, novas tecnologias de ensino têm surgido em todas as áreas do 

conhecimento. Em particular, na música, uma metodologia, um novo paradigma, 

chama muito a atenção por ser extremamente aderente aos paradigmas utilizados 

no dia a dia: a Numerofonia de Aschero (Sousa, 2011). Essa metodologia trabalha 

com conceitos simples de cores, números e tamanhos, os quais são assimilados 

mesmo por pessoas semialfabetizadas e crianças. 

Esse método tem apresentado bons resultados, até mesmo para o ensino de grandes 

grupos, o que diminui sensivelmente o custo e resolve o problema da carência de 

profissionais no ensino para pessoas com deficiência (Aschero; Tavares, 2009).  

 

1.2 Por que uma nova musicografia? 

Conforme exemplificado na figura 1.1, o código proposto por Braille para música9 é 

complexo para quem não é musicalmente alfabetizado, tanto para as pessoas com 

deficiência visual quanto para seus acompanhantes. Ele demanda longo tempo de 

estudos e dedicação.  

No Brasil existem muitos profissionais com doutorado em música, mas, no caso de 

pessoas com deficiência visual, apenas em março de 2010 uma pessoa com 

deficiência visual conseguiu tal titulação em Musicografia Braille, a saber, a Fabiana 

Fator Gouvêia Bonilha (Bonilha, 2010), em que se pode avaliar o grau de 

complexidade da codificação Braille para música. 

                                                            
9 Única metáfora formal apresentada como solução para este domínio desde os meados do século XIX. 
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A grande dificuldade, identificada nesta pesquisa, é que a mesma metáfora utilizada 

para pessoas sem deficiência visual (a CPN 10 ) foi utilizada por Braille na sua 

musicografia. 

Uma mudança de paradigma de formalização de uma música, uma nova metáfora 

mais aderente a uma pessoa sem conhecimentos consolidados de música, poderia 

simplificar, também, o ensino para pessoas com deficiência e seus acompanhantes.  

É o caso do uso da Numerofonia para o ensino de pessoas sem deficiência visual. 

Porém, a visualização de números e cores, utilizada na Numerofonia, não é uma 

informação natural para as pessoas com deficiência visual. Ela não faz parte do 

paradigma do dia a dia de cada um. Assim, carece-se de uma adaptação dos 

conceitos da Numerofonia para uma notação para pessoas com deficiência visual. 

Além disso, tanto a notação musical para pessoas sem deficiência (CPN), quanto a 

Musicografia Braille são de difícil entendimento. Mesmo quando a pessoa com 

deficiência passa a conseguir ler a musicografia de forma eficiente, ela depende de 

uma boa memória para guardar as informações que terá de executar sem que tenha 

que proceder nova leitura, já que, na musicografia Braille, não tem como a pessoa 

com deficiência ler e tocar ao mesmo tempo. 

Capacitar os assistentes das pessoas com deficiência visual é fundamental para que 

a pessoa com deficiência tenha um maior e melhor acesso ao aprendizado. Visitando 

e entrevistando muitas associações de cegos e pessoas com deficiência visual, 

observou-se que faltam professores para o ensino de música utilizando a 

Musicografia Braille (Tomé, 2003). 

Até pouco tempo atrás, em 2002, quando uma pessoa com deficiência visual 

desejava uma determinada partitura musical escrita em Braille, no Brasil, ela 

necessitava recorrer à fundação Dorina Nowill para cegos11  e aguardar o tempo 

necessário para receber suas solicitações, o que demandava tempo.  

                                                            
10 CPN – Common Practice Notation – Notação musical tradicional. 

11 Fundação Dorina Nowill para Cegos. Disponível em:<http://www.fundacaodorina.org.br/>. Acesso em: 19 abr. 
2012. 
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Atualmente, para quem tem uma impressora Braille, o que é um item caro12, existem 

alguns programas para transcrever música para código Braille13.  

Para as pessoas com deficiência mais carentes, as que não podem adquirir uma 

impressora Braille 14  e devido à dificuldade de obtenção de partituras Braille, 

principalmente para músicas atuais, soluções criativas como a da profa. Lílian 

Monteiro Gazon (Matias, 2010), permitem que os alunos dela possam aprender a 

leitura musical pela Musicografia Braille.  

A profa. Lílian Monteiro Gazon utiliza a técnica de perfurar folhas de cartolina com os 

códigos Braille (Matias, 2010), como fazia Charles Barbier em seu método da 

Escriture Nocturne. Assim, não só a escrita de música para pessoas com deficiência 

visual é carente de simplificação, como também, os métodos para impressão estão 

carentes de uma redução sensível de custo. 

 

  

                                                            
12 Bengala Branca. Produtos para uma Vida Independente. Disponível em: <http://www.bengalabranca.com.br>. 
Acesso em: 16 abr. 2012. 

13 Programa MusiBraille. Disponível em:<http://intervox.nce.ufrj.br/musiBraille/>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

14 Valores acima de onze mil reais. 




