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CAPÍTULO 3 

MUSICOGRAFIA LIMA – Código Melódico 

Um sistema de grafia formal de música utilizando metáforas 

aderentes à escrita e leitura musical por pessoas com deficiência 

visual e seus acompanhantes, utilizando quatro células em relevo por 

evento musical, utilizando conceitos da Numerofonia, tendo como 

base a codificação numérica do Código Braille tradicional. 

3.1 Introdução 

Este livro apresenta a criação de uma estrutura, uma nova formatação e metodologia 

aplicadas à escrita, ensino e auto aprendizado de música para pessoas com 

deficiência visual e para seus acompanhantes, professores e familiares. Até então, 

como já visto nos capítulos anteriores, especialmente no Capítulo 2, o sistema 

utilizado para o ensino formal de música é, desde o século XIX, o proposto por Louis 

Braille, utilizando a notação tradicional musical (Common Practice Notation – CPN) 

como paradigma e como fundamento para seu método.  

Assim como Louis Braille desenvolveu seu sistema, a Codificação Braille para 

pessoas com deficiência visual, inspirando-se na Escrita Nocturna 31  (Serra ou 

sonografia) de Charles Barbier, o método de escrita musical desenvolvido também 

utiliza os princípios criados por Charles Barbier32, e a proposição de Braille33.  

                                                            
31Night writing - Um método de comunicação tátil idealizado por Charles Barbier (Mellor, 2006), o qual utilizava 
duas colunas de seis pontos em relevo para representar 34 fonemas da comunicação humana 

32 Utiliza duas colunas com seis pontos em relevo cada 

33 Finalizada em 1824, com 15 anos de idade, e somente adotada em 1854, dois anos após a morte dele, a qual 
utiliza duas colunas com três pontos em relevo cada. 
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Assim, como Braille buscou com seu sistema simplificar a codificação de Barbier, 

passando de uma célula de 12 pontos para uma de seis pontos, reduzindo o número 

de códigos (células) para se decorar, a escrita projetada utiliza das células primárias 

de seis pontos em relevo apenas quatro pontos dessas, reduzindo para 16 o número 

de códigos a serem decorados pela pessoa com deficiência visual. 

Baseando na mudança de paradigma utilizado por Aschero na NUMEROFONIA, o qual 

utilizou metáforas aderentes mesmo para crianças no início da alfabetização 

(número, cor e tamanho), idealizou-se um código de pontos em relevo que também 

exigisse pouco conhecimento da alfabetização Braille por parte dos cegos e pessoas 

com deficiência visual, além de facilitar a leitura mesmo por crianças (os quatro 

pontos superiores da célula Braille são mais fáceis e rápidos de serem lidos do que 

seis).  

Assim, na estrutura da Musicografia Lima, definiu-se pela utilização das 10 

codificações numéricas do código Braille (de 0 a 9), conhecidas pela maioria das 

pessoas com deficiência visual, e as seis restantes, até então, pouco utilizadas no dia 

a dia da pessoa com deficiência, permitindo ao mesmo tempo associá-las aos 

símbolos musicais utilizados neste livro sem causar confusão. 

A figura 3.1 antecipa a codificação que será mostrada com detalhes neste capítulo. 

 

Figura 3.1 – Codificação com células de 4 pontos superiores da Célula Braille  
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Essas seis novas células, somadas às 10 codificações numéricas Braille (já 

conhecidas pela maioria das pessoas com deficiência visual), são suficientes, como 

será visto ainda neste capítulo, para representar toda a codificação musical. 

 

3.2 Estrutura da Musicografia 

O ponto fundamental da Musicografia Lima, o qual permite que as proposições a 

seguir sejam viáveis, é que uma informação tem que ser estruturada para que não 

haja possibilidade de dualidade de interpretação dos códigos.  

A estrutura projetada se repete por toda a informação para que o cego não se perca 

na leitura, podendo iniciá-la em qualquer ponto da música (o que não ocorre na 

Musicografia Braille). 

Hoje em dia é desejável, por exemplo, em acessibilidade, que se coloquem 

marcadores estruturados no chão para que um cego possa transitar com segurança. 

Antes disto, se um cego fosse deixado em um local que não conhecesse, ele acabaria 

se perdendo ou se machucando. Ele poderia bater a cabeça em um galho de árvore, 

tropeçar em um obstáculo ou ocorrer outros imprevistos e acidentes. 

Assim é a Musicografia Lima.  

Na Musicografia Braille, o cego não consegue ler a música a partir de qualquer ponto, 

devido à falta de uma estrutura padrão. Algumas informações possuem de um a sete 

conjuntos de códigos de seis pontos. Se um cego iniciar a leitura no meio de uma 

dessas informações (codificações) redundantes, ele pode não conseguir identificar o 

evento musical que deverá ser executado, já que um mesmo código utilizado dentro 

de um evento pode possuir um significado diferente em outro evento musical. 

Na Musicografia Lima, por existir uma estrutura padrão fixa, onde cada evento 

musical sempre possui quatro células e cada célula possui uma informação sonora 

distinta (nota, oitava, figura e volume), elimina-se o problema da redundância na 

leitura do evento. Em cada célula da estrutura um mesmo código só possui um 

significado. Se esse código estiver no setor de nota, ele será uma nota, se estiver no 

setor de oitava, será uma oitava, se estiver no setor de figura musical, será uma figura 

musical e se estiver no setor de volume, será um volume.  
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Estes elementos básicos de um som são a base da estrutura da musicografia 

proposta, a saber: 

1. Frequência sonora (composta pelo nome de uma nota e sua oitava) 

2. Duração do som (figura musical) 

3. Intensidade, pressão sonora (volume) 

Com tais informações uma pessoa pode reproduzir ou executar com segurança e 

fidelidade um som ou música. 

Como todos os códigos a serem descritos são estruturados, cada informação que 

compõe uma nota musical estará presente em uma localização precisa e padrão, 

evitando leituras e interpretações errôneas. 

Outro ponto fundamental desta musicografia é a redução do número de códigos a 

serem decorados pelo cego em relação à Musicografia Braille (Krolick, 2004). Ao se 

analisar os elementos musicais básicos que compõem o som e sua representação 

tradicional, observa-se uma associação praticamente direta com o sistema de 

numeração. Isso pode ser observado na notação internacional dos elementos 

musicais, tais como:  

 

 – Figuras musicais: os tempos de uma figura musical são: 

 0 -> breve 

 1->semibreve 

 1/2->mínima 

 1/4->semínima 

 1/8->colcheia 

 1/16->semicolcheia 

 1/32->fusa 

 ..... 

 – Nome de notas musicais – Cada oitava inicia pela nota dó, assim, é natural 

associar a nota dó ao número 1, a nota dó# (réb) ao número 2, e assim por diante. 

 – Oitava musical – Também é natural associar cada oitava a um número. 
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 – Volume da nota musical – Mais uma vez é natural utilizar números para 

representar o volume. Caberá ao cego associar cada número a um símbolo de 

dinâmica musical. 

Assim, partindo dessa análise, pode-se concluir que, na Musicografia Lima: 

1. Foi possível reduzir o número de códigos, sem perda de informação, utilizando 

células com pontos em relevo, tal como Barbier e Braille fizeram, de tal forma a 

simplificar a leitura e a escrita da codificação musical para pessoas com 

deficiência visual. 

2. Organizar as informações em uma estrutura padrão simplifica o ato da leitura, 

bem como permite ao cego proceder a leitura em qualquer ponto da música, sem 

depender do contexto anterior. 

3. Foi possível implementar toda a codificação e informação musical tradicional, 

utilizando apenas quatro pontos das células primárias de seis em relevo, 

reduzindo o número de códigos a serem decorados para 16, sendo 10 deles já 

conhecidos na codificação Braille para números. 

4. Foi possível implementar uma codificação para as informações musicais sem 

que sobrecargas duais dificultem a interpretação e identificação dos eventos 

musicais, permitindo que a pessoa com deficiência visual possa iniciar a leitura 

da música em qualquer parte dela. 

5. Foi possível criar soluções que facilitem o aprendizado da leitura musical formal 

para treinamento dos acompanhantes, assistentes das pessoas com deficiência, 

cobrindo a falta de profissionais, professores especializados, fluentes na 

Musicografia Braille. 

 

3.3 O Desenvolvimento da Musicografia Lima 

Uma grande barreira no aprendizado formal de música por uma pessoa com 

deficiência visual reside no fato da dificuldade de se encontrar professores que 

dominem a codificação Braille existente. O problema agrava-se quando a pessoa 

com deficiência possui um assistente, acompanhante, que, além dessa barreira, 

também não domina ou conhece a representação musical em partituras 

convencionais. 
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O sistema desenvolvido apresenta um paradigma que permite, com um menor 

esforço e dedicação, a capacitação pelos professores, familiares e assistentes da 

pessoa com deficiência visual no aprendizado da notação Musical proposta e 

apresentada neste trabalho.  

Destaca-se ser isso relevante devido ao fato de que, uma vez que o assistente 

aprenda o paradigma e consiga ler as músicas, terá mais facilidade e ficará mais 

motivado a ensinar à pessoa com deficiência visual, sob sua tutela, a nova 

codificação proposta.  

 

3.4 Implementando a Musicografia Lima 

Utilizando um código de seis pontos, tem-se 64 combinações possíveis. Para 

representar uma música, utilizando a teoria tradicional (CPN), existem muito mais 

que 64 codificações de figuras, pontos de aumento, notas e suas oitavas, dinâmica, 

armadura de clave, outros.  

Assim, no código Braille para música, conforme apresentado no Capítulo 2, para 

representar todas as informações de uma partitura, e para agilizar a leitura, a 

Musicografia Braille utilizou muitas sobrecargas duais, como, por exemplo, na 

representação das figuras musicais e dinâmicas, com o agravante delas serem 

dependentes de contexto para sua identificação.  

A dependência de contexto faz com que não se possa conhecer a execução de uma 

determinada nota musical independentemente de onde ela se encontre, obrigando a 

pessoa com deficiência visual a ter que percorrer muitos trechos de música para 

determinar como executar uma simples nota musical. Isso ocorre porque a 

sobrecarga ocorre em representações de um mesmo elemento musical, como é o 

caso da duração de uma nota musical (figura musical). Como exemplo, já mostrado 

no Capítulo 2, um mesmo código pode representar uma figura musical Mínima ou 

uma Fusa, dependendo do contexto anterior. Apesar das justificativas de que é raro 

o uso destas figuras em uma mesma partitura, elas ocorrem em muitas músicas 

eruditas.  A tabela 3.1 apresenta algumas sobrecargas de mesmo tipo. 
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Tabela 3.1- Sobrecargas em figuras musicais 

 
 

3.4.1 A escolha de um paradigma de notação musical: a 

numeração decimal do Código Braille 

A solução encontrada para simplificar a leitura e a escrita da codificação musical 

para pessoas com deficiência visual, utilizando células de pontos em relevo foi 

diminuir o número de códigos que a pessoa com deficiência visual deverá decorar, 

sem a utilização de sobrecargas duais dependentes de contexto e reduzir o número 

de pontos em relevo para quatro (16 códigos possíveis). Para que essa simplificação 

fosse possível foi necessário partir de uma mudança no paradigma, nas metáforas 

de representação musical, substituindo a CPN por outro princípio de notação. 

As pesquisas e experimentações levaram à escolha da utilização da numeração 

decimal Braille, a qual utiliza apenas os quatro pontos superiores da célula Braille de 

seis pontos, o que simplifica a quantidade e leitura dos códigos a serem 

memorizados. 
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3.5 A codificação básica com células Braille de seis pontos: 

base da Musicografia Lima, centrada na codificação Braille 

para números  

A Musicografia Braille também apresenta um problema para o cego que deseja 

encontrar partituras, principalmente de músicas recentes.  

Mesmo existindo há alguns anos, conversores, programas de computador que 

convertem músicas MIDI para a Musicografia Braille, conforme visto no Capítulo 2, a 

pessoa com deficiência visual deverá possuir uma excelente memória para reter de 

cor seu repertório, já que não terá como ler e tocar ao mesmo tempo34. 

Mesmo possuindo tais programas, a pessoa com deficiência visual deverá também 

estar bem familiarizada com a grafia musical Braille (o que não é comum) e ter 

acesso ou possuir os onerosos sistemas de impressão 35 . Analisando essas 

dificuldades, ter que decorar o que foi lido, praticamente equivale à pessoa com 

deficiência escutar a música e tocar de ouvido (desde que sua percepção musical 

seja boa). 

Apesar de existir um código Braille para música36, ele é tão complexo para um leigo 

que conheça Braille quanto, a partitura CPN também é para quem conhece apenas o 

alfabeto de nossa língua.  

Assim como a Numerofonia simplificou os símbolos musicais de uma partitura CPN 

para um paradigma aderente às metáforas utilizadas por crianças (números, cores e 

tamanhos), bem como por pessoas semialfabetizadas ou por aqueles que não têm 

tempo para um longo estudo de leitura musical, este trabalho apresenta uma nova 

proposta de codificação de música, com pontos em relevo, de forma a minimizar a 

quantidade de códigos que uma pessoa com deficiência visual e seu acompanhante 

tenham que memorizar para dotá-los da leitura dos símbolos e elementos musicais 

grafados em uma CPN. 

                                                            
34 Uma das propostas de trabalhos futuros pelos autores deste livro 

35 Normalmente a partir de 12.000 reais (em 06/2012). Apesar do governo destinar impressoras para várias 
cidades brasileiras, as instituições e pessoas que as receberam colocam grandes empecilhos na utilização pelos 
cegos, mesmos assistidos. 

36 Consultar: The Shodor Education Fundation Inc. BRL: Braille Through Remote Learning. www.brl.org/music/ 
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Para a estrutura da Codificação Lima para música foram adotados quatro conjuntos 

de seis pontos em relevo em dupla coluna (duas colunas de dois conjuntos de seis 

pontos em relevo).  

Para os 10 primeiros códigos foram adotadas, herdando do Código Braille, as células 

da numeração decimal de 0 a 9 (utilizando apenas os quatro pontos superiores da 

célula). Seis códigos extras foram inseridos na codificação, completando as 16 

codificações possíveis das células de seis pontos em relevo. 

A Figura 3.9, a seguir, mostra as 16 células da Codificação Lima para Música: 

 

Figura 3.9 - Codificação básica da Musicografia Lima 

 

 

3.6 A Codificação 

Projetou-se uma codificação com uma estrutura não dependente de contexto 

preexistente, utilizando duas colunas com duas células independentes de seis 

pontos cada uma. 

Assim, culminou-se no projeto e implementação dos códigos de eventos musicais 

utilizando células básicas de seis pontos em relevo. Adotou-se a utilização dessas 

células básicas utilizando os quatro pontos superiores para reduzir a quantidade de 

códigos a serem memorizados pelas pessoas com deficiência visual e facilitar a 

leitura, mesmo por crianças (quatro pontos são mais fáceis de serem lidos do que 

seis pelos dedos de crianças). Dos 16 códigos possíveis, 10 deles já são conhecidos 

pela maioria das pessoas com deficiência visual de todo o mundo, a saber, a 

codificação numérica dos dígitos decimais em Braille.  A figura 3.10 mostra o código 

Braille para números decimais:  
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Figura 3.10 - Código Braille para números decimais 

 
 

A seguir, serão apresentadas as codificações necessárias para a implementação e 

efetivação da Musicografia Lima na grafia de música para cegos e pessoas com 

deficiência visual. 

 

3.6.1 A Base da Codificação 

A Musicografia Lima registra os eventos musicais que acontecem durante a música.  

Ao se emitir um som em um instrumento, um evento musical é responsável pela 

emissão do som com todos os seus elementos básicos e é denominado de evento de 

notas. 

Esses elementos básicos de um som (frequência sonora, duração do som e 

intensidade) são a base da estrutura da Musicografia Lima sendo que com essas 

informações (elementos básicos do som) uma pessoa pode reproduzir ou executar 

com segurança e fidelidade um som ou uma música. 

 

3.6.2 Eventos de Notas 

Os eventos de notas, como foi dito, são o foco principal desta musicografia. Conforme 

já afirmado, um dos objetivos dela é permitir que um cego consiga executar uma 

música sem dualidade ou dependência de contexto. Para tanto, foi projetada uma 

estrutura de quatro células básicas, configuradas em duas colunas. Essa estrutura 

com duas colunas é necessária e suficiente para registrar as informações do evento 

de nota, a saber: 

 nome da nota musical 

 oitava da nota musical 

 volume da nota musical 

 duração da nota musical 
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Essa estrutura é facilmente visualizada na figura 3.11 a seguir, onde cada informação 

do evento de nota (nota, oitava, volume e figura ou duração) possui um local 

específico na estrutura. 

 

Figura 3.11 – Estrutura da Musicografia Lima – Evento de Notas 

 

 

O evento de nota está estruturado em blocos de quatro células Braille em que cada 

célula representa uma informação. 

A figura 3.12 exemplifica a estrutura com duas colunas de um evento de nota. 
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Figura 3.12 - Evento de nota musical de quatro células em dupla coluna 

 

 

A codificação da estrutura em duas colunas com quatro células Braille (seis pontos 

em relevo) facilita a leitura, bem como facilita a escrita utilizando o reglete e punção 

normalmente utilizados pelas pessoas com deficiência visual. 

Nos próximos itens, a estrutura da Musicografia Lima será apresentada com 

detalhes. 

 

3.6.2.1 Codificação dos eventos de nota: Código Lima para Música ou 

Musicografia Lima 

Conforme já foi afirmado, um evento de nota completo possui quatro informações: 

 Nome da Nota Musical 

 Oitava 

 Duração (figura musical) 

 Volume (Intensidade) 

 

A seguir, será visto como é a codificação individual de cada parte deste evento, e, 

posteriormente a elas, será mostrada a estrutura de duas colunas com duas células 

de seis pontos em relevo cada. 
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3.6.2.2 Codificação para os nomes das notas musicais em código de pontos 

em relevo 

A codificação, como já afirmado anteriormente, tem como base o sistema formado 

pela codificação dos dígitos decimais em Braille e mais seis códigos extras, conforme 

Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 - Código de seis pontos em relevo tendo como base a codificação Braille para números 

 

 

A codificação das notas musicais (naturais37 e alteradas38) na Musicografia Lima 

inicia pela nota Dó, a qual, sendo a primeira de cada oitava, recebe o código numérico 

equivalente ao dígito 1 da codificação Braille sendo representada por uma célula de 

seis pontos, conforme Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 - Código da nota dó em Musicografia Lima 

 

                                                            
37 Notas Musicais Naturais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. 

38 Notas Musicais Alteradas: Dó# ou Réb, Ré# ou Mib, Fá# ou Solb, Sol# ou Láb, Lá# ou Sib. 
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A nota musical Dó# (Réb) terá o código equivalente ao do número 2 e assim por 

diante até a nota musical Sol# (Láb), conforme é mostrado na Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 - Código das notas musicais de Dó# (Réb) a Sol# (Láb) na Musicografia Lima 

 

 

A nota Lá assume o código equivalente ao 039 em Braille, o décimo código, conforme 

figura 3.16. 

 

Figura 3.16 - Código das notas musicais: Nota Lá - equivalente ao código 0 (zero) em Braille 

 

 

As notas Lá# (Sib), Si e a Pausa ficam com três dos símbolos extras, conforme mostra 

a Figura 3.17. 

 

  

                                                            
39 A nota Lá é representada pelo código 0 (zero) em Braille, o que é interessante, já que ela é utilizada como 
diapasão para afinação dos instrumentos musicais. 
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Figura 3.17 - Código das notas Lá# (Sib), Si e Pausa na Musicografia Lima 

 

 

A Pausa, na grafia musical proposta, possui o mesmo código para todas as figuras 

musicais. Apesar disso, não ocorre nenhuma dualidade de interpretação ou 

dependência de contexto musical anterior, já que, na estrutura global da Codificação 

Lima sempre estará grafada a figura musical. 

Dessa forma, se na estrutura tiver o código de pausa e o código de uma semínima, 

ter-se-á grafado a pausa de uma semínima, se associada a uma colcheia, será uma 

pausa de colcheia, e assim por diante. 

Cada nota, na Musicografia Lima, traz consigo seu próprio contexto, independente de 

uma informação anterior ou do cabeçalho para que o evento seja compreendido e 

executado.  

A Figura 3.18 a seguir, mostra os códigos para os nomes das notas musicais e o 

código para a pausa. 

 

Figura 3.18 - Musicografia Lima para o nome de Notas Musicais e Pausa 

 

 

É importante observar que na Codificação das notas e pausa, apenas três códigos 

precisam ser decorados pela pessoa com deficiência visual pois os outros códigos 

são os códigos numéricos Braille já conhecidos por ele, como ilustra a figura 3.19. 



Musicografia Lima 

53 

Figura 3.19 – Notas Musicais e Pausa – 3 códigos para serem decorados 

 

 

3.6.2.3 Codificação para as Oitavas Musicais em código de pontos em relevo 

Adota-se para oitava uma célula de seis pontos, conforme apresenta a figura 3.20, 

seguindo o código Braille numérico regular, de 0 a 9.  

Para se ter uma ideia melhor das oitavas, o piano é um dos instrumentos que mais 

oitavas possui, com sete oitavas mais uma terça menor, ou seja, de Lá1 a Dó9 (na 

notação Brasileira, de Lá0 a Dó8). Portanto, a codificação decimal em Braille é 

suficiente para grafar mais notas que um piano acústico moderno possui. 

 

Figura 3.20 - Musicografia Lima para as Oitavas musicais 

 

 

É importante ressaltar que nenhum código é preciso ser memorizado pelo cego nas 

oitavas musicais pois os códigos já são conhecidos por ele: os códigos numéricos 

do Código Braille. 

 

3.6.2.4 Codificação para o Volume (Intensidade) das notas musicais em 

código de pontos em relevo 

Adota-se para a intensidade (volume) uma célula de seis pontos.  
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O ouvido humano, na média distingue oito valores de pressão sonora, volume, 

intensidade. (Randel, 2003). 

Existem valores absolutos para se representar o volume, porém, optou-se por usar 

na Musicografia Lima, os termos da CPN em vez desses valores. Isso foi feito para 

evitar a perda do conhecimento que é comum às pessoas sem deficiência visual as 

quais utilizam termos (p, mf ,f...) em vez de valores. 

A seguir é apresentada a Tabela 3.2 contendo as simbologias musicais 

representativas destes oito níveis de pressão sonora audíveis e os números 

equivalentes na Musicografia Lima, sendo acrescentados os números 0 (zero) 

representando o som mudo e 9 representando o som de simbologia “sfz” (sforzato), 

sinal de acentuação que corresponde ao som que deve ser atacado com muita força 

sobre uma nota musical. 

 

Tabela 3.2 - Dinâmica e equivalência na Musicografia Lima 

 
 

Na Tabela 3.3 a seguir é mostrada a equivalência entre as simbologias de intensidade 

responsáveis pela dinâmica musical, seu significado, a comparação com a voz 

humana e o valor numérico na Musicografia Lima. 
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Tabela 3.3 - Equivalência entre as simbologias da dinâmica musical (símbolos de intensidade), seu 

significado, comparação com a voz humana e valor numérico na Musicografia Lima. 

 

 

Comparando os valores com a teoria tradicional, a figura 3.21 mostra os símbolos de 

intensidade da CPN e seus valores correspondentes de 0 a 9 na Musicografia Lima, 

mostrando a equivalência dos valores com a simbologia tradicionalmente utilizada 

em partituras CPN. 

 

Figura 3.21 - Intensidades e seus valores na Musicografia Lima 

 

 

É importante observar que no caso do volume (intensidade), a pessoa com deficiência 

visual possuindo um mínimo de conhecimento do Código Braille para Números, não 

necessita decorar nenhum código, pois os códigos do símbolo da intensidade da CPN 

são os mesmos do Código Braille para números e os valores menores equivalem a 

intensidades (volumes) também menores. 
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3.6.2.5 Codificação para a duração (figuras musicais) das notas musicais em 

código de pontos em relevo 

Adota-se para duração das notas musicais, em vez de nome, um número para cada 

figura, como, também, é utilizado na Numerofonia, bem como internacionalmente é 

utilizado na CPN, sendo a figura musical representada por uma célula básica de seis 

pontos. 

Optou-se na Musicografia Lima grafar a duração das notas usando figuras musicais 

em vez de valor absoluto (valor exato de duração do som de cada nota). Isso foi feito 

para evitar aos cegos e pessoas com deficiência visual a perda do conhecimento que 

é comum às pessoas sem deficiência visual que utilizam das figuras musicais para 

representar a duração. 

Convencionalmente, as figuras musicais são representadas por valores na CPN, 

conforme mostra a Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 - Figuras Musicais e seus valores 

 

 

Os valores 0, 2, 4 e 8 das figuras musicais seguem a codificação regular de 

numeração em Braille. Já as figuras com valores 16, 32, 64 são representadas por 

três dos seis códigos restantes do Código Lima, como mostra a figura 3.23. 
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Figura 3.23 - Musicografia Lima para figuras musicais 

 

 

Nesta notação, em vez de se utilizar um nome para a figura musical, utiliza-se um 

número, como segue: 

 1 = semibreve,  

 2 = mínima,  

 4 = semínima,  

 8 = colcheia,  

 16 = semicolcheia,  

 32 = fusa e  

 64 = semifusa (Na Musicografia Lima limitou-se a menor figura musical à 

semifusa, 64). 

 

É simples associar os nomes das figuras musicais aos números correspondentes na 

Musicografia Lima pois apenas as figuras da semicolcheia, fusa e semifusa se 

utilizam dos códigos não numéricos do Código Lima. 

A tabela 3.4 ilustra o Código Lima para as figuras musicais especificadas. 
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Tabela 3.4 – Código Lima – Figuras Musicais 

 

Como é observado na Tabela 3.5 a seguir, apenas três códigos são necessários para 

a pessoa com deficiência visual memorizar os códigos de duração (intensidade) na 

Musicografia Lima pois os outros códigos já fazem parte de seu cotidiano: são 

Códigos Braille Numéricos. 

 

Tabela 3.5 – Código Lima para Figuras Musicais – Códigos necessários para memorização 

 

 



Musicografia Lima 

59 

3.6.2.6 Estrutura Completa do Evento de Notas na Musicografia Lima 

A Musicografia Lima, como foi visto anteriormente, é estruturada em blocos de quatro 

células em relevo. 

A estrutura completa pode ser visualizada através do exemplo da figura 3.24, em que 

a nota apresentada é a nota Dó, na 5ª oitava (oitava 5), o volume = 3 (intensidade = 

p), e a figura musical, que corresponde à duração da nota, é a semínima. 

 

Figura 3.24 – Exemplo de estrutura da Musicografia Lima – Evento de Nota (Nota Dó, Oitava 5, 

volume = 3 = p, figura musical = semínima) 

 

 

Deve-se observar que o Dó 5 (dó na 5ª oitava) na Musicografia Lima corresponde ao 

Dó Central no instrumento piano (Dó 3 no Brasil). Isso porque as oitavas começam 

no numeral 0 (zero), não havendo números negativos no Código Lima. 

 

3.6.2.7 Exemplo de um trecho melódico escrito na Musicografia Lima 

Apresentada a codificação dos eventos de nota, pode-se grafar as músicas 

desejadas no paradigma da Musicografia Lima, o qual essencialmente é baseado na 

numeração decimal codificada em Braille regular. 

A figura 3.25 apresenta um trecho melódico grafado na Musicografia Lima e na CPN 

correspondente. 
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Figura 3.25 Exemplo de um Trecho melódico – Musicografia Lima e CPN correspondente 

 
 

O exemplo da figura 3.25 ilustra a Musicografia Lima e sua CPN (partitura 

Tradicional) correspondente. 

Pode-se observar que para cada nota musical com sua oitava, figura e intensidade 

(volume) há uma estrutura de evento de nota correspondente na Musicografia Lima. 

O símbolo de “Crescendo” ( ) na CPN, é representado pelo aumento 

do volume gradativo em cada evento de nota na Musicografia Lima. A figura 3.26 

ilustra o símbolo de dinâmica do “Crescendo” da CPN pelo simples aumento do 

volume nos eventos de nota. 

 

  



Musicografia Lima 

61 

Figura 3.26 A representação da Dinâmica (Ex: “Crescendo”) na Musicografia Lima 

 

 

3.6.2.8 – Resumo da codificação dos eventos de nota 

Toda a codificação necessária para se grafar as músicas na Musicografia Lima se 

resume em duas tabelas. Isso demonstra mais uma vez, a simplicidade do Código. 

A primeira representa como é formada a estrutura da Musicografia Lima (evento de 

nota) e a segunda resume todas as codificações necessárias para cada informação 

do evento de nota.   

As tabelas, dessa forma, ilustram o resumo da codificação dos eventos de nota. 

A tabela 3.6 representa a estrutura do evento de nota e a tabela 3.7 apresenta todas 

as codificações para cada item deste evento (nota, oitava, volume e figura). No total 

são apenas 16 codificações para serem memorizadas pela pessoa com deficiência 

visual, sendo que 10 codificações são conhecidas por ela, pois são o código numérico 

em Braille. 
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Tabela 3.6 - Estrutura do evento de nota na Codificação Lima 

 

 

Tabela 3.7 - Codificação Lima para Evento de Notas 
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Como pode-se observar, o item “Figura” da Tabela 3.7 apresenta abreviaturas dos 

nomes das figuras musicais. São utilizadas as seguintes abreviaturas para as 

figuras:  

Breve => b; Semibreve => sb; Mínima => min; Semínima => sm; Colcheia => c; 

semicolcheia => sc; fusa => f; semifusa => sf. 

 

3.6.2.9 Estrutura da Codificação de Evento de Nota e as suas formas 

possíveis de Leitura  

A estrutura dessa codificação foi pensada de tal forma a permitir que a pessoa com 

deficiência visual possa extrair de cada evento de nota apenas o que lhe interessa 

conhecer no momento, sem que o tipo de leitura escolhida dependa de contexto 

anterior.  A seguir, serão mostrados os diversos tipos de leitura possíveis na estrutura 

da codificação. Caberá ao cego decidir quais informações lhe são relevantes a cada 

momento. Foi identificado nos experimentos de validação do sistema que, mesmo 

algumas informações não sendo necessárias, elas têm que ser grafadas, mantendo 

a estrutura, o que facilita ao cego localizar a estrutura em qualquer ponto da música 

e executá-la. 

 

3.6.2.9.1 Leitura apenas da nota musical: Nome e Oitava 

Para ler apenas a nota musical com o nome e oitava, como é feito na leitura com 

notas brancas para iniciantes em música, basta à pessoa com deficiência visual ler 

apenas o código das duas células básicas superiores (na horizontal), 

desconsiderando a leitura das demais células, conforme mostra a figura 3.27. 
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Figura 3.27 - Tipo de leitura – Nome da Nota e Oitava 

 

 

3.6.2.9.2 Leitura apenas da Dinâmica dos Volumes das notas musicais 

Essa opção não existe em uma CPN, mas existe na NUMEROFONIA. Esse tipo de 

leitura permite à pessoa com deficiência visual um conhecimento real da dinâmica 

do volume da nota antes de executar a música. A Figura 3.28 mostra esse tipo de 

leitura: 

 

Figura 3.28 - Tipo de leitura - apenas o volume para conhecer a dinâmica da música 

 

 

3.6.2.9.3 Leitura apenas do Ritmo da música (Figuras Musicais) 

Essa opção de leitura permite ao cego ter o conhecimento apenas do ritmo da 

música. A figura 3.29 mostra esse tipo de leitura. 
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Figura 3.29 - Tipo de leitura – Ritmo (Figuras Musicais) 

 

 

3.6.2.9.4 Leitura Tradicional, conforme CPN: apenas Nota e Figura Musical 

(Duração) 

A Figura 3.30 mostra a leitura com nota e duração. 

 

Figura 3.30 - Tipo de leitura – Nota e Duração 

 

 

3.6.2.9.5 Leitura do Ritmo com a Dinâmica da Intensidade das notas 

Esta também é outra possibilidade de leitura interessante, em que a pessoa com 

deficiência poderá ter o conhecimento do ritmo com a acentuação de cada nota ao 

longo da música (útil para percussionistas e bateristas). A Figura 3.31 mostra este 

tipo de leitura. 
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Figura 3.31 - Tipo de leitura - Volume e figura musical 

 

 

3.6.2.9.6 Leitura de Notas com a Dinâmica da Intensidade 

A leitura de notas (quando não se acrescenta a elas sua duração ou figura musical) 

em uma CPN não grafa nota a nota o conhecimento da dinâmica do volume das 

notas. Na codificação proposta, ainda dentro apenas do contexto de cada evento de 

nota, pode-se fazer esse tipo de leitura, como mostra a figura 3.32 a seguir: 

 

Figura 3.32 - Tipo de leitura – Notas com dinâmica 

 

 

3.7 Os espaços entre as Estruturas (Eventos de Nota) na 

Musicografia Lima 

Existem espaços entre as estruturas (eventos de notas) no Código Lima.  

Para permitir a identificação fácil das estruturas da Musicografia Lima, um espaço 

equivalente a uma matriz de seis pontos Braille (1 coluna com 2 células Braille de 6 

pontos) é acrescentado entre elas.  

A figura 3.33 ilustra esse espaço. 
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Figura 3.33 – Espaço entre as estruturas (eventos de nota) – 1 coluna com 2 células Braille de 6 

pontos 

 

 

Além de permitir a identificação fácil das estruturas da Musicografia Lima, o espaço 

entre as estruturas pode também ser utilizado para complementar ou modificar a 

estrutura de um evento do Código Lima40 através de codificações entre as estruturas 

que são necessárias para tornarem as execuções mais humanas, como são feitas em 

uma CPN. 

Essas codificações que se situam no espaço entre as estruturas serão vistas no item 

3.7.1 a seguir. 

 

                                                            
40Nota, tempo, dinâmica, articulações e símbolos da CPN. 
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3.7.1 As codificações de Conexão, de Complementação e de Repetição e 

Separação de Compassos 

As Codificações, de Conexão, de Complementação e de Repetição e Separação de 

Compassos são formadas pelos seguintes símbolos musicais:  

– as Ligaduras 

– as Quiálteras 

– as Barras de compasso 

– os Pontos de Aumento das Figuras Musicais 

– as Notas Simultâneas. 

Essas codificações complementam ou modificam a estrutura de um evento do 

Código Lima41 e são necessárias para tornarem as execuções mais humanas, como 

são feitas em uma CPN. 

A célula Braille utilizada corriqueiramente na escrita possui seis pontos em sua 

constituição, conforme a figura 3.34. 

 

Figura 3.34 - Célula Braille 

 

 

As células do Código Lima para eventos de notas, como foi visto, utilizam-se apenas 

de quatro pontos da Célula Braille de seis pontos: os pontos 1, 2, 4 e 5 como pode ser 

observado na figura 3.35. 

                                                            
41 Nota, tempo, dinâmica, articulações e símbolos da CPN. 
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Figura 3.35 - Célula do código Lima para evento de notas (pontos 1, 2, 4, 5 da Célula Braille) 

 

 

As estruturas do evento de notas (nota, oitava, volume e figura) do Código Lima se 

repetem durante a música e são intermediadas por células vazias (espaços) de seis 

pontos. 

Esse espaço existente entre as estruturas é formado de duas células de seis pontos 

em uma coluna conforme ilustra a figura 3.36. 

 

Figura 3.36 – Espaço entre as Estruturas do Evento de Notas  
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Os seis pontos da célula Braille só são utilizados no Código Lima intermediando as 

estruturas de eventos de notas. 

É importante ressaltar que as duas células de seis pontos em uma coluna, existentes 

entre as estruturas do evento musical apresentam codificações de complementação, 

conexão, repetição e separação entre as estruturas dos eventos de notas. 

Essas codificações são dotadas de símbolos musicais, sendo que alguns deles, 

algumas vezes, situam-se na mesma célula podendo, então, se encontrar 

simultaneamente. 

As codificações que existem entre as estruturas são representadas como foi dito, 

pelas quiálteras, ligaduras, barras de compasso, os pontos de aumento das figuras 

musicais, as notas simultâneas, como outros sinais de articulação e dinâmica. 

Na primeira célula da coluna dessas codificações estão situadas as codificações 

responsáveis pela conexão e pela repetição e separação entre os eventos de nota 

sendo representadas por três símbolos musicais: a Ligadura, a Quiáltera e a Barra de 

Compasso. 

Já na segunda célula da coluna, estão situadas as codificações que complementam 

o evento de nota, particularmente a figura musical, que são representadas pelos 

pontos de aumento da figura musical. Também nesta segunda célula da coluna estão 

situadas codificações de conexão como as notas simultâneas representadas por 

duas ou mais notas tocadas simultaneamente (intervalos, acordes...). 

Na tabela 3.8 a seguir são ilustradas as codificações que existem entre as estruturas 

do evento musical com a sua localização nas duas células de seis pontos. 
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Tabela 3.8 – Codificações de Conexão, Complementação, Repetição e Separação entre as estruturas 

de eventos de notas 

 

 

Para um maior esclarecimento dessa estrutura existente entre os eventos de nota 

será ilustrado cada tipo de Codificação com seus símbolos correspondentes e sua 

localização. 

 

3.7.1.1 As Codificações de Conexão 

São representadas pelas codificações que unem, conectam as estruturas. 

Estão localizadas na primeira e na segunda célula de seis pontos da coluna existente 

entre os eventos de nota. 

Na primeira célula de seis pontos da coluna existente entre os eventos de nota estão 

localizadas as codificações para as ligaduras e quiálteras. 

Na segunda célula de seis pontos da coluna existente entre os eventos de nota estão 

localizadas as codificações para as notas simultâneas. 
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3.7.1.1.1 Ligadura 

A Ligadura é um tipo de Codificação de Conexão entre os eventos de notas e se 

encontra no ponto 1 e 4 da Codificação Braille -> , na primeira célula (célula 

superior) existente entre as estruturas. A figura 3.37 exemplifica a Codificação de 

Conexão da Ligadura na Musicografia Lima com a CPN correspondente. 

 

Figura 3.37 - Codificação de Conexão – Ligadura com CPN correspondente 

 

 

3.7.1.1.2 As Quiálteras 

As quiálteras abordadas na Musicografia Lima são a tercina (quiáltera de três notas), 

a quintina (quiáltera de cinco notas), e outras quiálteras (de 2, 4, 6, 7, 8, 9...). 

As tercinas e as quintinas são comumente usadas no meio musical. 

A Quiáltera é um tipo de Codificação de Conexão entre os eventos de notas. Ela 

conecta três ou mais notas ao mesmo tempo e sua codificação encontra-se no ponto 

2, no ponto 5 ou nos pontos 2 e 5 da Codificação Braille, dependendo de ser uma 

Tercina, uma Quintina ou outro tipo de quiáltera. 
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Cabe também observar que as Quiálteras possuem uma particularidade no Código 

Lima: as Codificações da Quiáltera são sempre acompanhadas da Codificação da 

Ligadura, menos o último evento de nota da Quiáltera. A codificação da ligadura 

juntamente com a codificação da Quiáltera é importante para facilitar a leitura 

musical. 

 

3.7.1.1.2.1 Quiálteras Tercinas 

As Quiálteras Tercinas conectam três notas ao mesmo tempo sendo uma 

Codificação de Conexão e situam-se no ponto 2 da Codificação Braille ->  

Para haver conexão entre as quiálteras, os dois primeiros eventos de notas são 

acompanhados pela Codificação da Ligadura excluindo a ligadura no último evento. 

Isso se dá porque o último evento de nota não é ligado a nenhum outro evento além 

dos anteriores. 

Como pode-se observar na figura 3.38, do lado direito (no final) de cada nota (evento 

de nota) situa-se a codificação da quiáltera acompanhada da codificação da 

Ligadura.  

O evento de nota da Quiáltera acompanhado da Ligadura permite à pessoa com 

deficiência visual saber quantas notas estão ligadas sabendo, dessa forma, onde 

começa e onde termina cada agrupamento de quiálteras. 

Somente na última nota da Quiáltera (no final do último evento de nota), em seu lado 

direito (no final), a codificação da quiáltera não apresenta Ligadura. 

Dessa forma, no último evento de nota da Quiáltera a ligadura é excluída. Isso se dá 

porque a última nota (evento de nota) não é ligada a nenhuma outra nota musical 

(evento de nota) além das anteriores. 

A figura 3.38 exemplifica a Codificação de Conexão para Tercinas com a CPN 

correspondente. 
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Figura 3.38 – Codificação de Conexão – Tercinas com CPN correspondente 

 

 

3.7.1.1.2.2 Quiálteras Quintinas 

As Quiálteras Quintinas conectam cinco notas ao mesmo tempo sendo uma 

Codificação de Conexão e se situam no ponto 5 da Codificação Braille ->  

Da mesma forma que nas Tercinas, os quatro primeiros eventos de notas são 

acompanhados pela Codificação da Ligadura excluindo a ligadura no último evento. 

Isso se dá porque o último evento de nota não é ligado a nenhum outro evento além 

dos anteriores. 

Como pode-se observar na figura 3.39, do lado direito (no final) de cada nota (evento 

de nota) situa-se a codificação da Quiáltera acompanhada da codificação da 

Ligadura.  

O evento de nota da Quiáltera acompanhado da Ligadura permite à pessoa com 

deficiência visual saber quantas notas estão ligadas sabendo, dessa forma, onde 

começa e onde termina cada agrupamento de quiálteras. 

Somente na última nota da Quiáltera (no final do último evento de nota), em seu lado 

direito (no final), a codificação da quiáltera não apresenta Ligadura. 



Musicografia Lima 

75 

Dessa forma, no último evento de nota da Quiáltera a ligadura é excluída. Isso se dá 

porque a última nota (evento de nota) não é ligada a nenhuma outra nota musical 

(evento de nota) além das anteriores. 

A figura 3.39 exemplifica a Codificação de Conexão para Quintinas com a CPN 

correspondente. 

 

Figura 3.39 – Codificação de Conexão – Quintinas com CPN correspondente 

 

 

3.7.1.1.2.3 Quiálteras Variadas  

Existem várias quiálteras além das tercinas e quintinas.  As quiálteras que possuem 

quatro notas (quartinas), seis notas (sextinas), sete notas (septinas) e outras. 

Na Musicografia Lima há uma representação específica para essas quiálteras que 

não estão no grupo das tercinas e das quintinas.  

Elas são também uma Codificação de Conexão e situam-se no ponto 2 e 5 da 

Codificação Braille ->  

Para ilustrar esse tipo de Quiáltera, usaremos como exemplo a Quiáltera Septina.  
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Da mesma forma que nas Tercinas e Quintinas, os seis primeiros eventos de notas 

são acompanhados pela Codificação da Ligadura excluindo a ligadura no último 

evento. Isso se dá porque o último evento de nota não é ligado a nenhum outro evento 

além dos anteriores. 

Como pode-se observar na figura 3.40, do lado direito (no final) de cada nota (evento 

de nota) situa-se a codificação da quiáltera acompanhada da codificação da 

Ligadura.  

O evento de nota da Quiáltera acompanhado da Ligadura permite à pessoa com 

deficiência visual saber quantas notas estão ligadas sabendo, dessa forma, onde 

começa e onde termina cada agrupamento de quiálteras. 

Somente na última nota da Quiáltera (no final do último evento de nota), em seu lado 

direito (no final), a codificação da quiáltera não apresenta Ligadura. 

Dessa forma, no último evento de nota da Quiáltera a ligadura é excluída. 

Como já foi dito, isso se dá porque a última nota (evento de nota) não é ligada a 

nenhuma outra nota musical (evento de nota) além das anteriores. 

Na figura 3.40 temos o exemplo desse outro tipo de Quiáltera, a qual denominamos 

de Quiáltera Variada.  

O exemplo é o da Quiáltera Septina, que ilustra essa codificação de conexão, 

acompanhada de sua CPN correspondente. 
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Figura 3.40 – Codificação de Conexão – Exemplo: Quiáltera Septina com CPN correspondente 

 

 

3.7.1.1.3 Notas Simultâneas  

As Notas Simultâneas conectam dois ou mais eventos de notas, eventos esses que 

são tocados simultaneamente. É o caso dos intervalos harmônicos, dos acordes, das 

diversas vozes como duetos, quartetos... 

São uma Codificação de Conexão e situam-se nos pontos 3 e 6 da Codificação Braille 

-> , na segunda célula (célula inferior) existente entre as estruturas, podendo ligar 

dois ou vários eventos de notas ao mesmo tempo que serão tocados, como foi dito, 

simultaneamente. 

A figura 3.41 ilustra a Codificação de Conexão para Notas Simultâneas com o 

exemplo do Intervalo Harmônico de Terça e sua CPN correspondente.  
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Figura 3.41 – Codificação de Conexão – Notas Simultâneas 

Ex: Eventos de notas – Intervalo harmônico de terça maior com CPN correspondente 

 

 

3.7.1.2 As Codificações de Separação e de Repetição  

São responsáveis pela separação dos compassos da música e pela repetição do 

trecho musical Da Capo através de codificações para a Barra de Compasso e para a 

Barra de Repetição.  

As codificações são localizadas na primeira célula da coluna existente entre os 

eventos de nota e são codificações da Musicografia Lima que se utilizam do ponto 3 

(Barra de Compasso) e dos pontos 3 e 6 (Barra de Repetição) da célula Braille. 

Cabe observar que estas Codificações de Separação e Repetição não são 

imprescindíveis para o cego aprender música e não precisam, dessa forma, serem 

utilizadas. Elas foram adotadas na Musicografia Lima para pessoas que perderam a 
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visão e já tiveram anteriormente um conhecimento musical. Para essas pessoas 

essas codificações são importantes. 

 

3.7.1.2.1 Barra de Compasso 

A Barra de Compasso é um tipo de Codificação de Separação de vários eventos de 

notas que formam um compasso (trecho musical em séries regulares de tempos. 

Essas séries regulares de tempos podem possuir dois tempos (binária), três tempos 

(ternária), quatro tempos (quaternária) etc.  

A codificação da Barra de Compasso encontra-se no ponto 3 da Codificação Braille  

-> , na primeira célula existente entre as estruturas e por estar no ponto 3 da célula 

se diferencia de todos os códigos, não retardando a leitura musical dos eventos. 

A figura 3.42 exemplifica a Codificação de Separação da Barra de Compasso na 

Musicografia Lima. 

 

Figura 3.42 – Codificação de Separação com CPN correspondente – Barra de Compasso 

 

 



Musicografia Lima 

80 

3.7.1.2.2 Barra de Repetição (Ritornello) 

A Barra de Repetição (Ritornello) é um sinal de repetição de um trecho musical. É um 

tipo de Codificação de Repetição de um trecho musical com vários eventos de notas.  

Na Musicografia Lima só é válido repetir um trecho que voltar no começo da música 

(Da Capo). Outros trechos que se repetem durante a música causam confusão ao 

serem lidos tornando a leitura musical impraticável. O melhor a fazer durante a 

música é repetir o trecho musical uma vez ou mais (conforme a música exigir) em 

vez de usar uma codificação de repetição.  

A codificação da Barra de Repetição encontra-se no ponto 3 e 6 da Codificação Braille 

-> , na primeira célula existente entre as estruturas. 

A figura 3.43 exemplifica a Codificação de Repetição da Barra de Repetição 

(Ritornello) na Musicografia Lima. 

 

Figura 3.43 – Codificação de Repetição com CPN correspondente – Barra de Repetição (Ritornello) 

 

 

3.7.1.3 As Codificações de Complementação 

São representadas pelas codificações que complementam os eventos de notas, 

sendo elas os Pontos de Aumento que acompanham a Figura Musical. 
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O Ponto de Aumento é um tipo de Codificação de Complementação dos eventos de 

notas podendo ser um Ponto Simples de Aumento, um Ponto Duplo de Aumento ou 

um Ponto Triplo de Aumento. 

A função do Ponto de Aumento é acrescentar à nota musical a metade da duração 

dela. 

A codificação dos Pontos de Aumento situa-se nos pontos 1 (  ), 1 e 2 (  ) ou 1 e 

4 (  ) da Célula Braille de seis pontos, conforme seja um Ponto Simples de 

Aumento, um Ponto Duplo de Aumento ou um Ponto Triplo de Aumento (esse sendo 

menos utilizado na partitura musical usual – CPN). 

A codificação dos Pontos de Aumento é bem simples pois obedece ao código 

numérico Braille, sendo a codificação dos pontos ilustradas pela Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9 - Codificação de Complementação – Pontos de Aumento 

 

 

3.7.1.3.1 Ponto de Aumento 

O Ponto de Aumento, na Musicografia Lima, da mesma forma que na partitura 

convencional, situa-se do lado direito da figura musical (intermediando as estruturas 

de eventos de notas) aumentando metade da duração dela e pode ser um ponto 

simples, duplo ou triplo. 
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A sua codificação, como já foi dito, é bem simples pois obedece ao código numérico 

Braille. 

 

3.7.1.3.1.1 Ponto Simples de Aumento 

O Ponto Simples de aumento é simbolizado no Código Lima pela célula de número 1 

em Braille. Isso porque na teoria musical já conhecida na CPN, o ponto simples de 

aumento corresponde a 1 (um) ponto que se situa ao lado da figura musical. É uma 

Codificação de Complementação de eventos de notas situando-se na segunda célula 

da coluna existente entre os eventos de nota, do lado direito da figura musical.  

O Ponto Simples de Aumento acrescenta ao valor da figura musical metade do seu 

valor e a figura musical passa a ser uma figura musical pontuada. 

A figura 3.44 ilustra a Codificação de Complementação do Ponto Simples de Aumento 

e a CPN correspondente. 

 

Figura 3.44 – Codificação de Complementação – Ponto Simples de Aumento e CPN correspondente  
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Para um maior esclarecimento, na figura 3.45 está ilustrada a figura musical Mínima 

Pontuada (figura Mínima acompanhada do ponto simples de aumento) na CPN e na 

Musicografia Lima. 

 

Figura 3.45 – Figura Musical Pontuada (Ex: Mínima Pontuada) – Musicografia Lima e CPN 

 

 

3.7.1.3.1.2 Ponto Duplo de Aumento 

O Ponto Duplo de aumento é simbolizado no Código Lima pela célula de número 2 

em Braille. Isso porque na teoria musical já conhecida na CPN, o ponto duplo de 

aumento corresponde a dois pontos que se situam ao lado da figura musical. É uma 

Codificação de Complementação de eventos de notas situando-se na segunda célula 

da dupla coluna existente entre os eventos de nota, do lado direito da figura musical. 

Seu valor acrescenta à duração da figura musical, metade + ¼ ao seu valor original. 
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O Ponto Duplo de Aumento acrescenta ao valor da figura musical metade + 1/4 do 

seu valor original e a figura musical passa a ser uma figura musical duplamente 

pontuada.  

A figura 3.46 exemplifica a Codificação de Complementação do Ponto Duplo de 

Aumento com a CPN correspondente. 

 

Figura 3.46 – Codificação de Complementação – Ponto Duplo de Aumento e CPN correspondente 

 

 

Para um maior esclarecimento, na figura 3.47 está ilustrada a figura musical Mínima 

Duplamente Pontuada (figura Mínima acompanhada do ponto duplo de aumento) na 

CPN e na Musicografia Lima. 
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Figura 3.47 – Figura Musical Duplamente Pontuada (Ex: Mínima Duplamente Pontuada) – 

Musicografia Lima e CPN 

  

 

3.7.1.3.1.3 Ponto Triplo de Aumento42 

O Ponto Triplo de aumento é simbolizado no Código Lima pela célula de número 3 em 

Braille. Isso porque na teoria musical já conhecida na CPN, o ponto triplo de aumento 

corresponde a três pontos que se situam ao lado da figura musical. É uma 

Codificação de Complementação de eventos de notas situando-se na segunda célula 

da coluna existente entre os eventos de nota, do lado direito da figura musical. 

Seu valor acrescenta à duração da figura musical, metade + 1/4 + 1/8 ao seu valor 

original. 

O Ponto Triplo de Aumento acrescenta ao valor da figura musical metade + 1/4 + 1/8 

do seu valor original e a figura musical passa a ser uma figura musical triplamente 

pontuada.  

                                                            
42 O ponto Triplo de Aumento é pouco usado nas partituras musicais. Usa-se mais os pontos Simples e Duplos. 
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A figura 3.48 exemplifica a Codificação de Complementação do Ponto Triplo de 

Aumento com a CPN correspondente. 

 

Figura 3.48 – Codificação de Complementação – Ponto Triplo de Aumento e CPN correspondente 

 

 

Para um maior esclarecimento, na figura 3.49 está ilustrada a figura musical Mínima 

Triplamente Pontuada (figura Mínima acompanhada do ponto triplo de aumento) na 

CPN e na Musicografia Lima. 
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Figura 3.49 – Figura Musical Triplamente Pontuada (Ex: Mínima Triplamente Pontuada) – 

Musicografia Lima e CPN 

 

 

3.7.1.4 Combinação das codificações de Conexão, de Complementação e de 

Repetição e Separação de Compassos 

As Codificações existentes entre as estruturas (Ligaduras, Quiálteras, Notas 

Simultâneas, Barras de Compasso e de Repetição, Pontos de Aumento) podem 

aparecer combinadas (juntas) ou isoladas na partitura musical convencional (CPN) 

como também, na Musicografia Lima. 

A figura 3.50 ilustra mais de uma Codificação combinadas intermediando estruturas 

(eventos de notas) em uma partitura na CPN e na Musicografia Lima43. 

  

                                                            
43 Outros exemplos estão ilustrados no Capítulo 7 desse livro. 
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Figura 3.50 – Combinação das Codificações de Conexão (Ligaduras) e de Separação (Barras de 

Compasso) na CPN e na Musicografia Lima 

 

 

Pode-se perceber pela figura anterior que as combinações das Codificações 

existentes entre as estruturas são esporádicas, aparecendo vez ou outra durante a 

música. 
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3.7.1.5 Combinação das codificações de Conexão, de Complementação e de 

Repetição e Separação de Compassos 

As tabelas 3.10 e 3.11 a seguir ilustram o resumo da Codificação de Conexão, de 

Complementação e de Repetição e Separação de Compassos. 

 

Tabela 3.10 - Codificações de Conexão, Complementação, Repetição e Separação entre as 

estruturas de eventos de notas – sua localização nas duas células Braille 

 

 

  



Musicografia Lima 

90 

Tabela 3.11- Codificações Lima de Conexão (Ligadura, Quiálteras e Notas Simultâneas), Complementação 

(Pontos de Aumento), Repetição e Separação (Barra de Compasso e de Repetição) 

 

 

3.8 Codificações da Musicografia Lima 

Os códigos na Musicografia Lima são de fácil assimilação pelas pessoas com 

deficiência visual e também pelos acompanhantes e professores de música.  

Nos eventos de notas, apenas seis códigos não são numéricos. Os cegos (os que não 

sabem ler a codificação numérica Braille) e os professores e acompanhantes 

precisam apenas saber o código numérico Braille e mais seis codificações não 

numéricas, quando se trata de evento de nota.  

Nas outras codificações existentes entre as estruturas os códigos já são conhecidos 

pois fazem parte da Codificação da Musicografia Lima, com a ressalva de duas 
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codificações existentes entre as estruturas que se utilizam do ponto 3 (Barra de 

Compasso) e dos pontos 3 e 6 (Barra de Repetição e Notas Simultâneas) da Célula Braille. 

Dessa forma, tanto uma criança ou um adulto pode ler fluentemente a música 

conhecendo apenas o código Braille numérico de 0 a 9, seis códigos extras e as 

codificações existentes entre as estruturas de eventos de notas44. 

Na Figura 3.51 estão representadas todas as codificações existentes na 

Musicografia Lima. 

 

Figura 3.51 – Codificações da Musicografia Lima 

 

 

Como se pode visualizar, apenas 18 códigos são necessários para que se possa 

aprender toda a codificação da Musicografia Lima, sendo que apenas dois códigos 

se utilizam dos pontos 3 e 6 da Célula Braille. Os outros códigos utilizam-se dos 

pontos 1, 2, 4 e 5 da célula Braille de seis pontos. 

É importante ressaltar que as Codificações existentes entre as estruturas devem ser 

usadas o mínimo possível para que haja uma maior clareza da leitura musical. 

 

3.9 O Cabeçalho da Música na Musicografia Lima 

O Cabeçalho da música é o local onde são inseridas informações como: nome da 

música, nome do autor, nome do arranjador etc. 

                                                            
44 Modificadores de nota, tempo, dinâmica e articulações – são necessários para tornar as execuções mais 
humanas, como são feitas em uma CPN. 
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Toda música possui um cabeçalho onde são colocadas essas informações que estão 

inseridas no topo da página, antes da partitura musical (CPN). 

Na figura 3.52 tem-se um exemplo de um tipo de cabeçalho da CPN que está inserido 

antes da partitura. 

 

Figura 3.52 - Cabeçalho da CPN (Partitura Tradicional) 

 

 

No Código Lima, o cabeçalho não é obrigatório pois é escrito na Codificação da 

escrita Braille sendo que essa Codificação não é acessível para crianças pequenas e 

muitas vezes, nem mesmo para muitas pessoas com deficiência visual. 

Porém, se o estudante de música conhecer o código da escrita Braille, ele pode ter 

acesso ao cabeçalho da Musicografia Lima que, além de possuir as informações 

comuns do cabeçalho da partitura convencional (CPN), pode também possuir 

outras informações necessárias que não estão contidas na escrita musical do 

Código, como: fórmula de compasso, andamento etc. 
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O cabeçalho, como foi dito, é escrito em Braille e a divisão que separa o cabeçalho da 

escrita musical do Código Lima é o traço de divisão da Escrita Braille (ponto 3 e 6 da 

célula Braille que se repete muitas vezes. O Traço de divisão do cabeçalho é 

importante pois divide a região do cabeçalho da região da Musicografia Lima. 

As figuras 3.53 e 3.54 a seguir, ilustram, uma após a outra, o traço de divisão do 

cabeçalho e um exemplo de Cabeçalho da Musicografia Lima, que da mesma forma 

que na CPN, está inserido antes dela. 

 

Figura 3.53 - Traço de Divisão do Cabeçalho 
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Figura 3.54 - Cabeçalho da Musicografia Lima 

 

 

Na Musicografia Lima, para se ler o Código da música e executá-la, não é 

imprescindível que se leia o cabeçalho da música, mas que apenas se conheça a 

estrutura desse código, os 16 códigos 45  e as codificações existentes entre as 

estruturas de eventos de notas.46 

Dessa forma, uma criança ou um adulto que não conheça o Código de escrita Braille, 

pode ler fluentemente a música conhecendo apenas o código Braille numérico de 0 a 

9, seis códigos extras e as codificações existentes entre as estruturas de eventos de 

notas. 

Na figura 3.55 está exemplificada a Musicografia Lima sem a presença do cabeçalho. 

                                                            
45 Existem 16 códigos, sendo que 10 desses códigos são numéricos. 

46 Modificadores de nota, tempo, dinâmica e articulações – são necessários para tornar as execuções mais 
humanas, como são feitas em uma CPN. 
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Figura 3.55 - Musicografia Lima sem o cabeçalho 

 

 

Obs: Analisando a figura anterior (figura 3.55) pode-se notar que o Código Lima é 

composto principalmente pelas estruturas. As Codificações, no caso as Codificações 

de Conexão e de Separação (Ligaduras e Barras de Compasso), aparecem 

esporadicamente durante a música intermediando algumas estruturas. 

 

  




