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CAPÍTULO 5 

MUSICOGRAFIA LIMA – Codificação de Ritmo (Instrumento 

Musical: Bateria) 

A codificação da Musicografia Lima para Instrumentos de ritmo, no caso a Bateria, é 

bastante simples. Os códigos utilizados são os mesmos códigos da Musicografia 

Lima, alterando apenas o significado das primeiras células da Musicografia Lima: 

“Nota – Oitava” que são substituídas pelas células “Número do instrumento – Tipo”. 

A Musicografia Lima, baseada na notação musical tradicional (CPN), apresenta em 

sua estrutura (estrutura dos eventos de nota) as seguintes informações: nota – 

oitava – volume – figura. 

Na Musicografia Lima para Instrumentos de ritmo a estrutura é semelhante. As 

informações da estrutura apenas alteram-se quando, são substituídas as 

informações de “Nota – Oitava” para “Número do instrumento – Tipo”. 

A figura 5.1 ilustra a alteração da estrutura de “Eventos de notas” para a estrutura de 

“Eventos de ritmo” na Musicografia Lima. 

 

  



Musicografia Lima 

131 

Figura 5.1 – Alteração das Estruturas: Eventos de notas para Eventos de Ritmo - Musicografia Lima 

 

 

5.1 A Codificação 

A codificação apresenta uma estrutura não dependente de contexto preexistente, 

utilizando duas colunas com duas células independentes de seis pontos cada uma. 

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 

5.2 mostra o código Braille para números decimais: 

 

Figura 5.2 - Código Braille para números decimais 
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5.2 Estrutura da Codificação  

Para a estrutura da Codificação Lima para Instrumentos de ritmo (bateria) foram 

adotados quatro conjuntos de seis pontos em relevo em dupla coluna (duas colunas 

de dois conjuntos de seis pontos em relevo).  

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

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

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

codificações possíveis das células de seis pontos em relevo. 

A Figura 5.3, a seguir, mostra as 16 células da Codificação Lima para Música: 

 

Figura 5.3 - Codificação básica da Musicografia Lima 

 
 

5.3 Eventos de ritmo 

Os eventos de ritmo diferem-se dos eventos de notas52 da Musicografia Lima pois 

não possuem a nota e a oitava em sua estrutura. A Nota – oitava é substituída pelo 

instrumento de percussão e pelo Tipo (o instrumento de percussão com alguma 

alteração). Porém, a estrutura do evento de ritmo continua possuindo em sua 

estrutura quatro células básicas com seis pontos, configuradas em duas colunas. 

Essa estrutura com duas colunas é necessária e suficiente para registrar as 

informações do evento de ritmo, a saber: 

 Número do instrumento de percussão 

 Tipo do Instrumento de Percussão 

 Volume (Intensidade ou Acento) 

 Duração (Figura Musical) 

A figura 5.4 mostra a estrutura com duas colunas de um evento de ritmo. 

                                                            
52 Consultar item 3.6.2 do Capítulo 3 desse livro. 
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Figura 5.4 - Evento De ritmo com quatro células em dupla coluna 

 

 

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, cada uma com 

duas células em relevo de seis pontos. 

 

5.4 Codificação para os números dos instrumentos de ritmo 

(Bateria) em código de pontos em relevo 

A codificação tem como base o sistema formado pela codificação dos dígitos 

decimais em Braille, utilizando-se apenas de seis números dessa codificação, 

conforme a figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Código com células de 4 pontos em relevo tendo como base a codificação Braille para 

números 
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À cada célula numérica Braille corresponde um determinado instrumento percussivo 

da Bateria, sendo que do 1º ao 6º código correspondem aos números 1 a 6 em Braille. 

Em seguida são apresentados na Tabela 5.1 os instrumentos da Bateria e sua célula 

numérica Braille correspondente. 

 

Tabela 5.1 - Nome dos Instrumentos da Bateria com número e célula numérica Braille 

correspondente 

 

 

5.5 Codificação para os Tipos (Bateria) em código de pontos 

em relevo 

Os “Tipos” significam os tipos de instrumentos de percussão existentes na Bateria 

ou a maneira de se tocar o instrumento na Bateria. Como exemplo, tem-se: 

 O “Tom” que pode ter a numeração de 1 a 9, dependendo da quantidade de Tons 

que a Bateria possuir. Nesse caso o tipo do Tom é Tom 1, Tom 2,... 

 O “Chimbal” fechado ou aberto. O Chimbal Fechado significa que será tocado 

fechado e o Aberto, que será tocado aberto. No caso, o tipo do Chimbal Fechado é 

Chimbal 1 e do Chimbal Aberto é Chimbal 0. 

 A “Caixa”, assim como o “Chimbal”, varia a numeração de acordo com a forma que 

é tocada. Se for tocada na forma tradicional (na pele), será acompanhada do 

número 1. Se for tocada no aro, será acompanhada do número 0 (zero). 
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A codificação também tem como base o sistema formado pela codificação dos 

dígitos decimais em Braille, conforme Figura 5.6. 

 

Figura 5.6 - Código de 4 pontos em relevo tendo como base a codificação Braille para números 

 

 

Todos os instrumentos possuem uma numeração própria, como foi apresentado no 

item 5.4 e são acompanhados do tipo “1”.  

Como exemplo, o instrumento Bumbo é representado pelo número “1” e possui o tipo 

“1” pois é o único instrumento “Bumbo” da Bateria. 

Somente quando houver mais de um instrumento de mesmo nome (e numeração, é 

claro) ou quando ele for tocado de outra maneira é que será mudada a numeração do 

tipo “1” para o tipo “0” ou “2”, “3”, “4”... 

Essas alterações podem acontecer nos instrumentos “Caixa”, “Chimbal”, “Prato” e 

“Tom”. 

A seguir é apresentada a tabela 5.2 com os nomes dos instrumentos e seu tipo na 

Musicografia Lima. 
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Tabela 5.2 – Nomes (números) e Tipos dos Instrumentos de Percussão (Bateria) – Musicografia 

Lima 

 

 

Como pode-se perceber na tabela 5.2, a “Caixa”, o “Chimbal”, o “Prato” e o “Tom” 

podem ter as alterações já especificadas anteriormente possuindo tipos diferentes. 

A “Caixa” pode ter o tipo “1” ou “0”; o “Chimbal” pode possuir os tipos “1”, “0” ou “2”, 

o “Prato” pode possuir o tipo “0” ou os tipos de “1” a “5” e o Tom”, particularmente 

pode possuir os tipos de “1” a “9” de acordo com a quantidade de “Tons” que houver 

na Bateria. 

A figura 5.7 exemplifica o nome e tipo de um instrumento (no caso, o Bumbo) na 

Musicografia Lima para Bateria. 
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Figura 5.7 – Nome (número) e Tipo de um instrumento – Exemplo: Bumbo (Nº 1) – Musicografia 

Lima para Bateria  

 

 

5.6 Codificação para o Volume (Intensidade) em código de 

pontos em relevo 

Adota-se para a intensidade (volume) uma célula básica de seis pontos, sendo essa 

célula numérica. 

O ouvido humano, na média distingue oito valores de pressão sonora, volume, 

intensidade. (Randel, 2003). 

Na Bateria e nos instrumentos de percussão, em geral, usa-se com muita frequência 

o “acento”. O “acento” utilizado na Bateria possui a simbologia “>”(na CPN) sendo o 

grau de intensidade (ênfase) atribuída a um som. O som é tocado mais forte quando 

é acentuado. 

A figura 5.8 representa exemplos de acentos na execução rítmica de instrumentos de 

percussão da CPN. 
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Figura 5.8 – Exemplos de Acentos em Instrumentos de Percussão – CPN 

 

 

A seguir é apresentada a Tabela 5.3 contendo as simbologias musicais 

representativas dos oito níveis de pressão sonora audíveis e os números 

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

representando o som mudo (equivalente à pausa, ou silêncio) e o 9. No Código 

Melódico da Musicografia Lima, o 9 é representado pelo “sfz” 53 , podendo ser 

representado pelo acento “>”, na Musicografia Lima pois o acento é o volume mais 

forte usado na execução de uma música. 

Se observarmos a música “Bolero de Ravel”, o valor do acento do ritmo vai 

aumentando gradativamente. Como sugestão genérica utilizaremos o volume = 9 

representando o acento. 

 

  

                                                            
53 Consultar o item 3.6.2.4, tabela 3.2 do Capítulo 3 deste livro. 
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Tabela 5.3 – Sinais de Dinâmica e Acento – Musicografia Lima para Bateria 

 

 

Na figura 5.9 é exemplificado o acento na estrutura de Ritmo da Musicografia Lima: 

 

Figura 5.9 – Acento na Estrutura de Ritmo – Musicografia Lima 

 

 

Comparando os valores com a teoria tradicional, a figura 5.8 mostra as intensidades 

e seus valores, na Musicografia Lima, correspondentes de 0 a 9. 

A figura 5.10 mostra a equivalência dos valores com a simbologia tradicionalmente 

utilizada em partituras CPN e o código melódico (“sfz”) e de ritmo (“>”) da 
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Musicografia Lima, que podem ser usados com a mesma numeração no código 

melódico e rítmico. 

 

Figura 5.10 – Intensidades e seus valores na Musicografia Lima – Código Melódico e Rítmico 

 

 

5.7 Codificação para a duração (figuras musicais) em código 

de pontos em relevo 

Adota-se para duração, em vez de nome, um número para cada figura, como, 

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

sendo a figura musical representada por uma célula básica de seis pontos. 

Convencionalmente, as figuras musicais são identificadas por valores, conforme 

mostra a Figura 5.11. 
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Figura 5.11 - 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 5.12. 

 

Figura 5.12 - 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).  
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É simples associar os nomes das figuras musicais aos números correspondentes na 

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

se dos códigos não numéricos do Código Lima. 

A tabela 5.4 ilustra os Códigos Lima para as figuras musicais especificadas. 

 

Tabela 5.4 – Códigos Lima – Figuras Musicais 

 

 

Como é observado na Tabela 5.5 a seguir, apenas três códigos são necessários para 

que as pessoas com deficiência visual memorizem os códigos de duração 

(intensidade) na Musicografia Lima pois os outros códigos já fazem parte de seu 

cotidiano: são Códigos Braille Numéricos. 
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Tabela 5.5 – Código Lima para Figuras Musicais – Códigos necessários para memorização 

 

 

5.8 Resumo da codificação dos eventos de ritmo 

Os eventos de ritmo são eventos que possuem em sua estrutura “Instrumento – Tipo 

– Volume – figura”.  

Eles se diferem dos eventos de nota54 que possuem em sua estrutura “Nota – Oitava 

– Volume – Figura”. 

Como pode-se perceber, apenas a “Nota – Oitava” que é mudada neste evento pois 

em um evento Rítmico não existe a nota nem a sua oitava (localização na partitura).  

As tabelas 5.6 e 5.7 a seguir ilustram o resumo da codificação dos eventos de ritmo. 

 

  

                                                            
54 Ver: Eventos de Nota – item 3.6.2, Capítulo 3 desse livro. 
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Tabela 5.6 - Estrutura do Evento de Ritmo na Codificação Lima 
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Tabela 5.7 – Codificação Lima para Evento de Ritmo – Bateria 

 

 

5.9 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 
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Essas codificações complementam ou modificam a estrutura de um evento do 

Código Lima55 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 5.13. 

 

Figura 5.13 - Célula Braille 

 

 

As células do Código Lima para eventos de ritmo (Instrumento Bateria), 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 5.14. 

 

Figura 5.14 - Célula do código Lima para Evento de Ritmo (pontos 1, 2, 4, 5 da Célula Braille) 

 

                                                            
55 Nota, tempo, dinâmica, articulações e símbolos da CPN. 
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As estruturas do evento de ritmo (instrumento, tipo, volume e figura) do Código Lima 

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

seis pontos. 

Esse espaço que se situa entre as estruturas é formado de duas células de seis 

pontos em uma coluna conforme ilustra a figura 5.15. 

 

Figura 5.15 – Espaço entre as Estruturas do Evento de ritmo 

 

 

Os seis pontos da célula Braille só são utilizados no Código Lima intermediando as 

estruturas de eventos de ritmo. 

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

entre as estruturas do Código Lima, apresentam codificações de complementação, 

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

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

vezes, situam-se na mesma célula podendo, então, encontrar-se simultaneamente. 
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As codificações existentes entre as estruturas são representadas como foi dito, pelas 

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

musicais 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 ritmo 

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

Compasso e de Repetição (Ritornello). 

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

o evento rítmico, particularmente a figura musical, que são representadas pelos 

pontos de aumento da figura musical. 

Na tabela 5.8 a seguir são ilustradas as codificações existentes entre as estruturas 

do Código Lima com a sua localização nas duas células de seis pontos. 

 

Tabela 5.8 – Codificações de Conexão, Complementação, Repetição e Separação entre as estruturas 

de eventos de ritmo 
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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. 

 

5.9.1 As Codificações de Conexão 

São representadas pelas codificações que unem e conectam as estruturas. 

Estão localizadas na primeira célula da coluna existente entre os eventos de ritmo. 

São elas as codificações para as ligaduras e quiálteras. 

 

5.9.1.1 A Ligadura 

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

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

entre as estruturas. A figura 5.16 exemplifica a Codificação de Conexão da Ligadura 

na Musicografia Lima com a CPN correspondente. 
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Figura 5.16 – Codificação de Conexão – Ligadura com CPN correspondente 

 

 

5.9.1.2 As Quiálteras 

As quiálteras abordadas na Musicografia Lima são a tercina (quiáltera de três figuras 

musicais), a quintina (quiáltera de cinco figuras musicais), 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 ritmo. Ela 

conecta três ou mais figuras musicais 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. 

Cabe também observar que as Quiálteras possuem uma particularidade no Código 

Lima: as Codificações da Quiáltera são sempre acompanhadas da Codificação da 
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Ligadura, menos a última figura da Quiáltera. A codificação da ligadura juntamente 

com a codificação da Quiáltera é importante para facilitar a leitura musical. 

 

5.9.1.3 Quiálteras Tercinas 

As Quiálteras Tercinas conectam três eventos de ritmo 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 ritmo são 

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

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

dos anteriores. 

A figura 5.17 exemplifica a Codificação de Conexão para Tercinas. 

Como pode-se observar na figura 5.17, do lado direito (no final) de cada evento de 

ritmo situa-se a codificação da quiáltera acompanhada da codificação da Ligadura.  

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

deficiência visual saber quantas figuras musicais estão ligadas, sabendo, dessa 

forma, onde começa e onde termina cada agrupamento de quiálteras. 

Somente no último evento de ritmo da Quiáltera (no final do último evento de ritmo), 

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

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

porque o último evento de ritmo não é ligado a nenhum outro evento de ritmo além 

dos anteriores. 
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Figura 5.17 – Codificação de Conexão – Tercinas com CPN correspondente 

 

 

5.9.1.4 Quiálteras Quintinas 

As Quiálteras Quintinas conectam cinco eventos de ritmo ao mesmo tempo sendo 

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

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

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

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

dos anteriores. 

Como pode-se observar na figura 5.18, do lado direito (no final) de cada evento de 

ritmo situa-se a codificação da quiáltera acompanhada da codificação da Ligadura.  
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O evento de ritmo da Quiáltera acompanhado da Ligadura permite à pessoa com 

deficiência visual saber quantos eventos de ritmo estão ligados sabendo, dessa 

forma, onde começa e onde termina cada agrupamento de quiálteras. 

Somente no último evento de ritmo da Quiáltera (no final do último evento de 

ritmo), em seu lado direito (no final), a codificação da quiáltera não apresenta 

Ligadura. 

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

Isso dá-se porque o último evento de ritmo não é ligado a nenhum outro evento 

além dos anteriores. 

A figura 5.18 exemplifica a Codificação de Conexão para Quintinas com a CPN 

correspondente. 

 

Figura 5.18 – Codificação de Conexão – Quintinas com CPN correspondente 

 

 



Musicografia Lima 

154 

5.9.1.5 Quiálteras Variadas (QV)  

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

quatro figuras musicais (quartinas), seis figuras (sextinas), sete figuras (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.  

Da mesma forma que nas Tercinas e Quintinas, os seis primeiros eventos de ritmo 

são acompanhados pela Codificação da Ligadura excluindo a ligadura no último 

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

evento além dos anteriores. 

Como pode-se observar na figura 5.19, do lado direito (no final) de cada evento de 

ritmo situa-se a codificação da quiáltera acompanhada da codificação da Ligadura.  

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

deficiência visual saber quantos eventos de ritmo estão ligados sabendo, dessa 

forma, onde começa e onde termina cada agrupamento de quiálteras. 

Somente no último evento de ritmo da Quiáltera (no final do último evento de ritmo), 

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

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

Como já foi dito, isso dá-se porque o último evento de ritmo não é ligado a nenhum 

outro evento além dos anteriores. 

Na figura 5.19 temos o exemplo de um outro tipo de Quiáltera, a qual denominamos 

de Quiáltera Variada (QV).  

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

acompanhada de sua CPN correspondente. 
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Figura 5.19 – Codificação de Conexão – Exemplo: Quiáltera Septina com CPN correspondente  

 

 

5.9.2 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 (célula superior) da coluna 

existente entre os eventos de ritmo 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 

visão e já tiveram anteriormente um conhecimento musical. Para essas pessoas, as 

Codificações de Separação e Repetição são importantes. 
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5.9.2.1 Barra de Compasso 

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

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

Essas séries regulares de tempos podem possuir 2 tempos (binária), 3 tempos 

(ternária), 4 tempos (quaternária) etc.  

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

-> , na primeira célula (célula superior) existente entre as estruturas e por estar no 

ponto 3 da célula, diferencia-se de todos os códigos, não retardando a leitura musical 

dos eventos. 

A figura 5.20 exemplifica a Codificação de Separação da Barra de Compasso na 

Musicografia Lima com sua CPN correspondente. 

 

Figura 5.20 – Codificação de Separação com CPN correspondente – Barra de Compasso 
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5.9.2.2 Barra de Repetição (Ritornello) 

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

tipo de Codificação de Repetição de um trecho rítmico com diversos eventos de ritmo.  

A barra de Repetição (Ritornello) é muito utilizada nos eventos de ritmo, que possuem 

muitas vezes apenas um compasso, que se repete. 

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

-> , na primeira célula (célula superior) existente entre as estruturas. 

A figura 5.21 exemplifica a Codificação de Repetição da Barra de Repetição 

(Ritornello) na Musicografia Lima com sua CPN correspondente. 

 

Figura 5.21 – Codificação de Repetição com CPN correspondente – Barra de Repetição (Ritornello) 
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5.9.3 As Codificações de Complementação 

São representadas pelas codificações que complementam os eventos de ritmo sendo 

elas os Pontos de Aumento que acompanham a Figura Musical. 

O Ponto de Aumento é um tipo de Codificação de Complementação dos eventos de 

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

um Ponto Triplo de Aumento. 

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

4 (  ) da Célula Braille de 6 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 5.9. 

 
Tabela 5.9 – Codificação de Complementação – Pontos de Aumento 

 

 

5.9.3.1 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 ritmo) 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. 

 

5.9.3.1.1 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 um ponto que se situa ao lado da figura musical. É uma 

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

(célula inferior) da coluna existente entre os eventos de ritmo, 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 5.22 ilustra a Codificação de Complementação do Ponto Simples de Aumento 

e a CPN correspondente. 

 

Figura 5.22 – Codificação de Complementação – Ponto Simples de Aumento e CPN correspondente  
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Para um maior esclarecimento, na figura 5.23 está ilustrada a figura musical Colcheia 

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

Musicografia Lima. 

 

Figura 5.23 – Figura Musical Pontuada (Ex: Colcheia Pontuada) – Musicografia Lima e CPN 

 

 

5.9.3.1.2 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 ritmo situando-se na segunda 

célula (célula inferior) da coluna existente entre os eventos de ritmo, 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 5.24 exemplifica a Codificação de Complementação do Ponto Duplo de 

Aumento com a CPN correspondente. 

 

Figura 5.24 – Codificação de Complementação – Ponto Duplo de Aumento e CPN correspondente 

 

 

Para um maior esclarecimento, na figura 5.25 está ilustrada a figura musical Colcheia 

Duplamente Pontuada (figura Colcheia acompanhada do ponto duplo de aumento) 

na CPN e na Musicografia Lima. 
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Figura 5.25 – Figura Musical Duplamente Pontuada (Ex: Colcheia Duplamente Pontuada) – 

Musicografia Lima e CPN 

  

 

5.9.3.1.3 Ponto Triplo de Aumento56 

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 ritmo situando-se na segunda célula 

(célula inferior) da coluna existente entre os eventos de ritmo, do lado direito da

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 

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

pontuada.  

                                                            
56 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 5.26 exemplifica a Codificação de Complementação do Ponto Triplo de 

Aumento com a CPN correspondente. 

 

Figura 5.26 – Codificação de Complementação – Ponto Triplo de Aumento e CPN correspondente 

 

 

Para um maior esclarecimento, na figura 5.27 está ilustrada a figura musical Colcheia 

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

CPN e na Musicografia Lima. 
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Figura 5.27 – Figura Musical Triplamente Pontuada (Ex: Colcheia Triplamente Pontuada) – 

Musicografia Lima e CPN 

 

 

5.9.4 Resumo da Codificação de Conexão, de Complementação e de 

Repetição e Separação de Compassos 

As tabelas 5.10 e 5.11 a seguir ilustram o resumo da Codificação de Conexão, 

de Complementação e de Repetição e Separação de Compassos. 
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Tabela 5.10 – Codificações de Conexão, Complementação, Repetição e Separação entre as estruturas 

de eventos de ritmo – sua localização nas duas células Braille 

 

 

Tabela 5.11 – Codificações Lima de Conexão (Ligadura e Quiálteras), Complementação (Pontos de 

Aumento), Repetição e Separação (Barra de Compasso e de Repetição) 
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5.10 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 ritmo, 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 ritmo.  

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 

codificações existentes entre as estruturas que se utilizam do ponto 3 (Barra de 

Compasso) e do ponto 6 (Barra de Repetição) 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, 6 códigos extras e as 

codificações existentes entre as estruturas de eventos de ritmo57. 

Na Figura 5.28 estão representadas todas as codificações existentes na 

Musicografia Lima. 

 

Figura 5.28 – Codificações da Musicografia Lima 

 

 

                                                            
57 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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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. 

 

5.11 Ritmo e Estilos Musicais 

Na interpretação rítmica na Bateria e instrumentos de percussão são utilizadas várias 

células rítmicas que caracterizam um estilo musical. Essas células rítmicas que se 

repetem constituem um Padrão de ritmo utilizado no estilo musical que está sendo 

interpretado. 

A Musicografia Lima utiliza-se dos padrões de ritmo dos estilos musicais sendo que 

esses padrões podem sofrer variações dentro do mesmo estilo musical (Marcha, 

Valsa, Baião, Rock...). 

 

5.11.1 Padrão de ritmo 

Na Musicografia Lima para música popular, como também em partituras tradicionais 

populares (CPN), são utilizados padrões de ritmo para a execução do 

acompanhamento da melodia.  

O padrão de ritmo é utilizado em compassos binários, ternários, quaternários etc. 

Esses padrões que possuem células rítmicas que se repetem são característicos de 

diversos estilos musicais, como: marcha, valsa, canção, baião, rock... 

Neste tópico serão exemplificados alguns padrões de ritmo em compassos binários, 

ternários e quaternários. 

 

5.11.1.1 Padrões de ritmo em Compassos Binários 

De acordo com a teoria musical o compasso Binário é composto de 2 tempos, sendo 

o primeiro tempo forte (tocado forte) e o segundo tempo fraco (tocado fraco). 
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A figura 5.29 exemplifica o compasso binário na partitura musical (CPN). 

 

Figura 5.29 – Compasso Binário – CPN 

 

 

Os compassos (binário, ternário, quaternário...) na Musicografia Lima são 

representados somente com duas células de pontos em relevo, que representam o 

volume e a figura musical, da mesma forma que são representados na partitura 

musical (CPN). 

O volume utilizado para representar o tempo forte foi o volume = 9 (v=9) e para 

representar o tempo fraco foi o volume = 3 (v=3).  

A figura rítmica adotada foi a semínima (sm). 

A figura 5.30 ilustra a representação do compasso binário na Musicografia Lima. 

 

Figura 5.30 – Compasso Binário – Musicografia Lima 

 

 

Após essa breve introdução sobre o compasso binário, serão introduzidos alguns 

exemplos de padrões de ritmo nesse tipo de compasso. 
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5.11.1.1.1 Exemplos de Padrões de ritmo no Compasso Binário 

Existem diversos tipos de padrões de ritmo no compasso binário caracterizando 

estilos musicais variados como a marcha, o baião... 

Esses estilos musicais possuem padrões de ritmo diferentes, porém o seu compasso 

é binário. 

Na Musicografia Lima, o Padrão de ritmo é representado pela estrutura do padrão de 

ritmo, o qual possui no lugar das células da nota musical e da oitava, células que 

especificam (através de dois números) o tipo de instrumento rítmico de percussão 

que está sendo utilizado. 

O instrumento escolhido para representar o Padrão de ritmo no Compasso Binário foi 

o “Chimbal” (fechado). Ele é representado pelas células de número 3 (número que 

representa o “Chimbal”) e de número 1 (que representa como o “Chimbal será tocado 

– “fechado”). Essa representação poderia ser com qualquer outro instrumento de 

percussão. 

Na Musicografia Lima, a representação para o Padrão de ritmo de cada estilo musical 

segue a célula rítmica correspondente a este estilo. 

 

 Padrão de ritmo – Estilo Musical “Marcha” 

A representação do padrão de ritmo do estilo “Marcha” na Musicografia Lima 

apresenta as células de volume e figura do compasso binário e as células que 

identificam o instrumento percussivo (no caso, foi adotado o chimbal fechado). 

No caso do “Marcha”, a figura musical que faz parte do padrão de ritmo é a semínima 

(sm). 

A figura 5.31 exemplifica o padrão de ritmo referente ao estilo musical “Marcha”, na 

CPN e na Musicografia Lima. 
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Figura 5.31 – Padrão de ritmo – Marcha – CPN e Musicografia Lima 

 

 

  Padrão de ritmo – Estilo Musical “Baião” 

A representação do padrão de ritmo do estilo “Baião” na Musicografia Lima difere da 

representação do Código Binário pois suas figuras rítmicas são diferentes, 

acrescidas do ponto e da ligadura. 

No caso do “Baião”, as figuras musicais que fazem parte do padrão de ritmo são a 

colcheia pontuada (cp), a semicolcheia (sc) e a semínima. 

A figura 5.32 exemplifica o padrão de ritmo referente ao estilo musical “Baião”, na 

CPN e na Musicografia Lima. 
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Figura 5.32 – Padrão de ritmo – Baião – CPN e Musicografia Lima 

 

 

5.11.1.2 Padrões de ritmo em Compassos Ternários 

De acordo com a teoria musical o compasso Ternário é composto de três tempos, 

sendo o primeiro tempo forte (tocado forte) e o segundo e o terceiro tempo fracos. 

A figura 5.33 exemplifica o compasso ternário na partitura musical (CPN). 

 

Figura 5.33 – Compasso Ternário – CPN 
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Os compassos (binário, ternário, quaternário...) na Musicografia Lima, como já foi 

dito, são representados somente com duas células de pontos em relevo, que 

representam o volume e a figura musical, da mesma forma que são representados na 

partitura musical (CPN). 

O volume utilizado para representar o tempo forte foi o volume = 9 (v=9) e para 

representar os tempos fracos foi o volume = 3 (v=3).  

A figura rítmica adotada foi a semínima (sm). 

A figura 5.34 ilustra a representação do compasso ternário na Musicografia Lima. 

 

Figura 5.34 – Compasso Ternário – Musicografia Lima 

 

 

Após a apresentação do compasso ternário, será introduzido um exemplo de padrão 

de ritmo nesse tipo de compasso. 

 

5.11.1.2.1 Exemplo de Padrão de ritmo no Compasso Ternário 

Existem diversos tipos de padrões de ritmo no compasso ternário caracterizando 

estilos musicais variados como a valsa, a guarânia... 

Esses estilos musicais possuem padrões de ritmo diferentes, porém o seu compasso 

é ternário. 

Na Musicografia Lima, o Padrão de ritmo é representado pela estrutura do padrão de 

ritmo, o qual possui no lugar das células da nota musical e da oitava, células que 
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especificam (através de dois números) o tipo de instrumento rítmico de percussão 

que está sendo utilizado. 

O instrumento utilizado é o “Chimbal” (fechado). Ele é representado pelas células de 

número 3 (número que representa o “Chimbal”) e de número 1 (que representa como 

o “Chimbal será tocado – “fechado”)58. 

Na Musicografia Lima, a representação para o Padrão de ritmo de cada estilo musical 

segue a célula rítmica correspondente a este estilo. 

O exemplo de padrão de ritmo a ser apresentado será o padrão do estilo musical 

“Valsa”. 

 

 Padrão de ritmo – Estilo Musical “Valsa” 

A representação do padrão de ritmo do estilo “Valsa” na Musicografia Lima apresenta 

as células de volume e figura do compasso ternário e as células que identificam o 

instrumento percussivo (no caso, foi adotado o chimbal fechado). 

No caso da “Valsa”, a figura musical que faz parte do padrão de ritmo é a semínima 

(sm). 

A figura 5.35 exemplifica o padrão de ritmo referente ao estilo musical “Valsa”, na 

CPN e na Musicografia Lima. 

 

  

                                                            
58 Maiores esclarecimentos serão dados no Capítulo 5 – Musicografia Lima para Bateria e Instrumentos de 
percussão. 
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Figura 5.35 – Padrão de ritmo – Valsa – CPN e Musicografia Lima 

 

 

5.11.1.3 Padrões de ritmo em Compassos Quaternários 

De acordo com a teoria musical o compasso Quaternário é composto de quatro 

tempos, sendo o primeiro tempo forte (tocado forte), o segundo tempo fraco, o 

terceiro tempo semiforte e o quarto tempo fraco.  

A figura 5.36 exemplifica o compasso quaternário na partitura musical (CPN). 

 

Figura 5.36 – Compasso Quaternário – CPN 

 

 



Musicografia Lima 

175 

Os compassos (binário, ternário, quaternário...) na Musicografia Lima, como já foi 

dito, são representados somente com duas células de pontos em relevo, que 

representam o volume e a figura musical, da mesma forma que são representados na 

partitura musical (CPN). 

O volume utilizado para representar o tempo forte foi o volume = 9 (v=9). Para 

representar o tempo semiforte foi usado o volume = 6, e para representar os tempos 

fracos foi usado o volume = 3 (v=3).  

A figura rítmica adotada foi a semínima (sm). 

A figura 5.37 ilustra a representação do compasso quaternário na Musicografia Lima. 

 
Figura 5.37 – Compasso Quaternário – Musicografia Lima 

 

 

Após a apresentação do compasso quaternário, será introduzido um exemplo de 

padrão de ritmo nesse tipo de compasso. 

 

5.11.1.3.1 Exemplo de Padrão de ritmo no Compasso Quaternário 

Existem diversos tipos de padrões de ritmo no compasso quaternário caracterizando 

estilos musicais variados como rock, pop, baladas e sertanejo. 

Esses estilos musicais possuem padrões de ritmo diferentes, porém o seu compasso 

é quaternário. 

Na Musicografia Lima, o Padrão de ritmo é representado pela estrutura do padrão de 

ritmo, o qual possui no lugar das células da nota musical e da oitava, células que 
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especificam (através de dois números) o tipo de instrumento rítmico de percussão 

que está sendo utilizado. 

O instrumento utilizado é o “Chimbal” (fechado). Ele é representado pelas células de 

número 3 (número que representa o “Chimbal”) e de número 1 (que representa como 

o “Chimbal” será tocado – “fechado”). 

Na Musicografia Lima, a representação para o Padrão de ritmo de cada estilo musical 

segue a célula rítmica correspondente a esse estilo. 

O exemplo de padrão de ritmo a ser apresentado será o padrão do estilo musical 

“Pop”. 

 

 Padrão de ritmo – Estilo Musical “Pop” 

A representação do padrão de ritmo do estilo “Pop” na Musicografia Lima apresenta 

as células de volume e figura do compasso quaternário e as células que identificam 

o instrumento percussivo (no caso, foi adotado o chimbal fechado). 

No caso do “Pop”, a figura musical que faz parte do padrão de ritmo é a semínima 

(sm). 

A figura 5.38 exemplifica o padrão de ritmo referente ao estilo musical “Pop”, na CPN 

e na Musicografia Lima. 
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Figura 5.38 – Padrão de ritmo – Pop – CPN e Musicografia Lima 

 

 

5.11.1.4 Observações sobre os Padrões de ritmo nos Estilos Musicais 

Cada melodia pertencente a um estilo musical (Marcha, Baião, Valsa, Pop, Rock...) 

apresenta um acompanhamento diferente pois possui um padrão de ritmo que difere 

um estilo do outro. 

Porém, não só os estilos musicais possuem padrões de ritmo diferentes entre si, mas, 

também, dentro de um mesmo estilo musical podem-se ter variações do padrão de 

ritmo enriquecendo o acompanhamento. 

 

5.12 Representação de Execuções Rítmicas: na partitura 

comum (Simplificada e Completa) e na Musicografia Lima 

Até o presente momento foram exemplificadas partituras com apenas um 

instrumento na partitura comum e na Musicografia Lima. 

Esse instrumento apresentado foi na maioria das vezes, o Chimbal. 
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Porém, no instrumento Bateria, vários instrumentos são executados ao mesmo 

tempo. 

Dessa forma, será apresentado um exemplo de partitura de bateria no compasso 

quaternário com três instrumentos executando ritmos ao mesmo tempo: um na 

Condução (o Chimbal), e outros completando a execução rítmica, como a Caixa e o 

Bumbo. 

Serão apresentados também três tipos de representação de partitura de Bateria: uma 

Simplificada (sem pausas), outra Completa (com pausas) e a Musicografia Lima. 

Cabe salientar que na Musicografia Lima sempre aparecem pausas pois a ausência 

de pausas na partitura de Bateria é apenas para efeito visual de simplificação. As 

partituras sem pausas na Bateria ficam menos poluídas visualmente e, portanto, 

mais fáceis para serem lidas pelas pessoas que não apresentam deficiência visual. 

 

5.12.1 Exemplos de Partituras de Bateria: Compasso Quaternário 

Neste item serão apresentados três tipos de representação de partitura de Bateria: 

uma Simplificada (sem pausas), outra Completa (com pausas) e a Musicografia Lima, 

no compasso quaternário. 

 

5.12.1.1 Partitura de Bateria Simplificada 

A Partitura de Bateria Simplificada não apresenta pausas. As figuras rítmicas de cada 

instrumento ficam uma embaixo da outra na partitura. 

A figura 5.39 exemplifica uma Partitura Simplificada para Bateria no Compasso 

Quaternário com os instrumentos chimbal, caixa e bumbo, cada um localizado em 

um lugar (linha ou espaço) no pentagrama musical. 
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Figura 5.39 – Partitura Simplificada para Bateria – Compasso Quaternário 

 

 

Os nomes dos instrumentos “Chimbal”, “Caixa” e “Bumbo” na figura 5.39 estão 

apenas ilustrando a localização dos instrumentos no pentagrama musical, não 

fazendo parte da partitura. 

 

5.12.1.2 Partitura de Bateria Completa 

A Partitura de Bateria Completa apresenta todas as figuras musicais com suas 

pausas correspondentes. 

Como já foi dito, visualmente, nesta partitura é mais confusa a leitura pela pessoa 

sem deficiência visual, apesar de ser mais completa. 

A figura 5.40 exemplifica a Partitura Completa para Bateria no Compasso Quaternário 

com os instrumentos chimbal, caixa e bumbo. É a partitura da Figura 5.39 com as 

pausas correspondentes. 

 

Figura 5.40 – Partitura Completa para Bateria – Compasso Quaternário 
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5.12.1.3 Partitura dos Instrumentos (bateria) e Musicografia Lima equivalente 

A partitura de Bateria na Musicografia Lima é representada individualmente para 

cada instrumento, situando-se cada instrumento um abaixo do outro. 

Nesse item apresentaremos a partitura completa da Bateria para cada instrumento 

individualmente, com sua representação equivalente na Musicografia Lima e em 

seguida, apresentaremos a Partitura da Bateria da Musicografia Lima com os 

instrumentos Chimbal, Caixa e Bumbo. 

 

 Partitura da Condução (Chimbal) 

A figura 5.41 apresenta a Partitura do Instrumento de Condução Chimbal e a 

Musicografia Lima equivalente no Compasso Quaternário. 

 

Figura 5.41 – Partitura do Chimbal e Musicografia Lima – Compasso Quaternário 
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 Partitura da Caixa 

A figura 5.42 apresenta a Partitura do Instrumento “Caixa” e a Musicografia Lima 

equivalente no Compasso Quaternário. 

 

Figura 5.42 – Partitura da Caixa e Musicografia Lima – Compasso Quaternário 

 

 

 Partitura do Bumbo 

A figura 5.43 apresenta a Partitura do Instrumento “Bumbo” e a Musicografia Lima 

equivalente no Compasso Quaternário. 
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Figura 5.43 – Partitura do Bumbo e Musicografia Lima – Compasso Quaternário 

 

 

 Partitura da Bateria na Musicografia Lima (Instrumentos: Chimbal, Caixa e Bumbo) 

A figura 5.44 apresenta a Partitura Completa da Bateria e a Musicografia Lima 

equivalente (os instrumentos “Chimbal”, “Caixa” e “Bumbo” estão situados um abaixo 

do outro) no Compasso Quaternário. 
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Figura 5.44 – Partitura Completa da Bateria e Musicografia Lima equivalente (Instrumentos: Chimbal, 

Caixa e Bumbo) – Compasso Quaternário 

 

  




