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CAPÍTULO 6 

MUSICOGRAFIA LIMA – Código Lima para Tablaturas  

Na Musicografia Lima, uma informação tem que ser estruturada para que não haja 

possibilidade de dualidade de interpretação dos códigos por parte de quem a lê. 

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

na leitura, podendo iniciá-la em qualquer ponto da música. 

A Musicografia Lima apresenta em sua estrutura (estrutura dos eventos de nota) as 

seguintes informações: nota – oitava-volume – figura. 

Na Musicografia Lima para Tablaturas (forma de notação musical comumente usada 

nos instrumentos de corda) a estrutura é semelhante. As informações da estrutura 

apenas alteram-se quando, são substituídas as informações de “nota – oitava” para 

“corda – casa”. 

A figura 6.1 ilustra a alteração da estrutura da Musicografia Lima para o sistema de 

Tablaturas. 
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Figura 6.1 – Musicografia Lima para Tablaturas – Alteração no Código Lima 

 

 

As informações na Musicografia Lima para Tablaturas são alteradas, pois a Tablatura 

é uma forma de notação musical, que não informa a nota musical que deve ser tocada 

e sim, a corda que deve ser ou não pressionada pelos dedos e, no lugar da oitava 

musical, indica qual a casa que esse dedo deve pressionar. 

Na figura 6.2 tem-se um exemplo de Tablatura para violão ou guitarra onde são 

apresentadas as informações da corda e casa para serem pressionadas ou soltas. 

 

Figura 6.2 – Exemplo de Tablatura para violão ou guitarra 
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Na figura 6.2, a Tablatura apresenta os números 0 (corda solta), o número 1(Casa 1) 

e o número 3 (Casa 3). 

A Tablatura possui a desvantagem de não possuir informações de intensidade 

(volume) e de duração (figura musical). 

Na Musicografia Lima, essas informações que faltam (volume e duração) já estão 

embutidas na estrutura da Musicografia Lima, permitindo ao intérprete ler, sem 

precisar conhecer a música (o que não acontece na notação musical de tablaturas).  

 

6.1 Estrutura do Código Lima para Tablaturas 

Na estrutura da Codificação Lima para Tablaturas foram adotados quatro conjuntos 

de células em relevo em dupla coluna. 

A maioria dos códigos são numéricos (Numeração Braille). 

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

da numeração decimal de 0 a 9 (utilizando-se apenas dos quatro pontos superiores 

delas). Os outros códigos extras utilizam-se também de células de quatro pontos 

superiores da Célula Braille (totalizando seis códigos). No total, a Musicografia Lima 

possui 16 códigos. 

Na Musicografia Lima para Tablaturas, além dos 16 códigos são necessários mais 

de 16 códigos pois os instrumentos de corda, como o violão e a guitarra, possuem 

mais de 16 casas. 

Vinte e seis códigos extras foram inseridos na codificação completando ao todo, 36 

codificações. 

Embora pareça que são muitos códigos para serem memorizados, isso não é verdade 

pois os 20 códigos de seis pontos não precisam ser memorizados porque são 

códigos compostos pela célula numérica Braille acrescentados de um ou dois 

pontos. São, dessa forma, de fácil assimilação pois são uma combinação de dois 

números formando um terceiro59. 

                                                            
59 Maiores esclarecimentos sobre os códigos de 6 pontos da Tablatura encontram –se nesse Capítulo 6, item 
6.2.3, subitem 6.2.3.2.  
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A figura 6.3 e 6.4 mostra a Codificação básica da Musicografia Lima para Tablaturas 

com a utilização dos quatro pontos superiores e dos seis pontos da célula Braille.  

 

Figura 6.3 – Codificação básica da Musicografia Lima para Tablaturas – células com 4 pontos 

superiores 

 

 

Figura 6.4 – Codificação básica da Musicografia Lima para Tablaturas – células com 6 pontos  

 

 

6.2 A Codificação 

A codificação no Evento de Tablatura possui uma estrutura não dependente de 

contexto preexistente, utilizando duas colunas de duas células, cada uma 

independente da outra. 

São utilizadas células básicas de quatro pontos superiores e de seis pontos sendo 

que as células de seis pontos são facilmente memorizadas pelas pessoas com 

deficiência visual. 

Dos 16 códigos possíveis nas células de quatro pontos superiores, 10 deles já são 

conhecidos pela maioria das pessoas com deficiência visual de todo o mundo, pois 
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são a codificação numérica dos dígitos decimais em Braille. A figura 6.5 mostra o 

código Braille para números decimais. 

 

Figura 6.5 - Código Braille para números decimais 

 
 

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

efetivação da Musicografia Lima baseada na notação de Tablaturas para cegos e 

pessoas com deficiência visual. 

 

6.2.1 Eventos de Tablatura 

Os eventos de Tablatura como foram vistos anteriormente, são o foco principal da 

Musicografia Lima para Tablaturas. 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 tablatura, a saber: 

 Corda (do instrumento musical a ser tocada) 

 Casa (localização no instrumento musical) 

 Volume (intensidade da emissão do som) 

 Duração do som (figura de tempo indicando a duração) 

 

A figura 6.6 mostra a estrutura com duas colunas de um evento de tablatura. 
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Figura 6.6 - Evento de Tablatura – estrutura de quatro células em dupla coluna 

 

 

A estrutura de Tablatura (evento de tablatura) na Musicografia Lima diferencia-se da 

estrutura básica da Musicografia Lima original60 (evento de nota) apenas na célula 

correspondente ao Número da Casa que pode ser uma célula que se utiliza dos seis 

pontos da célula Braille. 

A figura 6.7 exemplifica a Estrutura da Tablatura (Evento de Tablatura) com o Número 

da Casa utilizando esses 6 pontos. 

 

Figura 6.7 – Estrutura da Tablatura (Evento de Tablatura) com o Número da Casa = célula de 6 

pontos (Exemplo: Casa 10) 

 

                                                            
60 Ver Capítulo 3: Musicografia Lima – Código Melódico, item 3.6, subitem 3.6.2. 
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A utilização desses seis pontos é necessária quando forem pressionadas as cordas 

nas casas mais distantes do braço do instrumento, que podem passar da numeração 

Braille de 0 a 9. Para representar os números das casas de 10 a 29 são utilizadas 

células de seis pontos. 

A codificação da estrutura em duas colunas de duas células básicas de quatro 

pontos superiores ou de seis pontos é compacta e de fácil leitura. Além de ser de fácil 

leitura é também de fácil escrita podendo utilizar-se de punção e mesa com regletes 

ao invés da impressora Braille que é bastante onerosa. 

 

6.2.2 Estrutura da Codificação de Evento de Tablatura e as suas 

formas possíveis de Leitura  

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

deficiência visual possa extrair de cada evento de tablatura apenas o que lhe 

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

contexto anterior.   

Existem diversos tipos de leitura possíveis na estrutura da codificação61. 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. 

Todos os tipos de leitura foram referidos no Capítulo 3 deste livro, item 3.6.2.9.  

Para melhor entender as possíveis formas de leitura na tablatura, basta trocar a “Nota 

– Oitava” do evento de nota para “Corda – Casa” no evento de tablatura. 

Um tipo de leitura será exemplificado a seguir, pois é muito utilizado na leitura 

comum de tablaturas: a leitura apenas da “Corda – Casa” que indica em que lugar a 

corda deverá ser ou não pressionada para se emitir o som desejado no instrumento. 

 

                                                            
61 Ver: Capítulo 3, subitem 3.6.2.9. 
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6.2.2.1 Leitura: Corda e Casa 

Para ler apenas a corda e a casa que vai ser tocada, como é feito na leitura de 

tablatura para pessoas sem deficiência, 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 6.8. 

 

Figura 6.8 - Tipo de leitura – Número da Corda e Casa 

 

 

6.2.3 Codificação dos eventos de tablatura: Musicografia Lima 

Conforme já foi afirmado, um evento de tablatura completo na Musicografia Lima 

possui quatro informações: 

 Corda (do instrumento musical a ser tocada) 

 Casa (localização no instrumento musical) 

 Volume (intensidade da emissão do som) 

 Duração do som (figura de tempo indicando a duração) 

 

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 pontos em relevo. 

 

  



Musicografia Lima 

193 

6.2.3.1 Codificação para as Cordas em código de pontos em relevo 

Na Musicografia Lima para Tablatura, os números referentes às cordas musicais, 

correspondem aos números das cordas do instrumento musical que será tocado. Se 

o instrumento tocado possuir seis cordas (exemplo do violão), as cordas serão:  

 1ª de Mi -> Corda nº 1 

 2ª de Si -> Corda nº 2 

 3ª de Sol -> Corda nº 3 

 4ª de Ré -> Corda nº 4 

 5ª de Lá -> Corda nº 5 

 6ª de Mi -> Corda nº 6 

Os números das cordas seguem a sequência das cordas mais agudas para as mais 

graves do instrumento musical. 

A codificação para representação do número referente às cordas do instrumento 

musical tem como base o sistema formado pela codificação dos dígitos decimais em 

Braille. 

Serão utilizados somente os números de 1 a 7, os quais correspondem às cordas dos 

instrumentos: bandolim, cavaquinho, ukulelê, viola, violão, contrabaixo, guitarra e 

outros instrumentos de cordas temperados (com divisão por trastes). 

Esses instrumentos apresentados possuem no máximo a representação numérica de 

número 7, de acordo com a quantidade de cordas do instrumento. 

Cabe observar que, na tablatura, quando o instrumento tem cordas dobradas, elas 

são representadas por apenas um número, que é o caso da viola caipira, bandolim e 

outros. 

A figura 6.9 representa a Codificação da Musicografia Lima para as Cordas tendo 

como base a codificação Braille para números. 
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Figura 6.9 – Codificação Lima para as Cordas -> codificação Braille para números 

 

 

Uma codificação diferenciada de quatro pontos superiores é acrescentada à 

codificação numérica das Cordas musicais quando se tem um evento de pausa. O 

símbolo da pausa é uma célula que ocupa o lugar da Corda, quando houver silêncio 

numa determinada duração de tempo. 

Na figura 6.10 é representada a célula da Musicografia Lima referente à pausa. 

 

Figura 6.10 – Pausa 

 

 

A Pausa, na Musicografia Lima, possui o mesmo código para todas as figuras 

musicais. Se a leitura da Tablatura pela pessoa com deficiência visual for total (com 

a leitura da duração do tempo), a codificação da pausa é utilizada no lugar do número 

da corda. 

E, 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. 

A Tabela 6.1 mostra os códigos para as Cordas na Musicografia Lima, incluindo 

a pausa. 
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Tabela 6.1 - Musicografia Lima para as Cordas Musicais  

 

 

6.2.3.2 Codificação para as Casas em código de pontos em relevo 

Adota-se para as Casas do Instrumento Musical, células de quatro pontos superiores 

ou de seis pontos. 

As células de quatro pontos superiores seguem o código Braille numérico regular (de 

0 a 9), conforme figura 6.11 a seguir. 

O número 0 (zero) corresponde à corda que deverá ser tocada solta, não 

correspondendo a nenhuma casa específica. 

 

Figura 6.11 – Casa do Instrumento Musical – células de 4 pontos 

 

 

Existem mais de nove casas no Instrumento musical de cordas, sendo necessário, 

dessa forma, adotar células de seis pontos para representar o restante das casas. 

Para não haver dificuldades para decorar os códigos das casas de 10 a 29 do 

instrumento, esses códigos de seis pontos seguem uma combinação do Código 
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Braille regular de 0 a 9 (códigos numéricos já memorizados) com os pontos três e 

seis do restante da célula de seis pontos. 

A figura 6.12 ilustra como é a combinação dos códigos das casas de nº 10 a 29 do 

instrumento musical. 

 

Figura 6.12 – Combinação Numérica das Casas de nº 10 a 29 

 

 

A figura 6.13 ilustra a combinação dos códigos das casas do instrumento musical 

(de 10 a 29) através do exemplo das casas nº 10 e 20 do instrumento musical. 

 

Figura 6.13 – Combinação Numérica das Casas de nº 10 a 29 – Exemplo: Casas 10 e 20 

 

 

Dessa forma, as Casas de nº 10 a 29 possuem os códigos combinados conforme a 

figura 6.14.
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Figura 6.14 – Casa do Instrumento Musical – células de 6 pontos 

 

 

6.2.3.3 Codificação para o Volume (Intensidade) em código de pontos em 

relevo 

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

são lidos os pontos superiores. 

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

intensidade. (Randel, 2003). 

A seguir é apresentada a Tabela 6.2 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 o 9 representando o som de simbologia “sfz” (sforzato), 

sinal de acentuação que corresponde ao som que deve ser atacado com muita força. 
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Tabela 6.2 - Dinâmica e equivalência na Musicografia Lima 

 
 

Na Tabela 6.3 a seguir é mostrada a equivalência entre as simbologias de intensidade 

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

e valor numérico na Musicografia Lima. 

 

Tabela 6.3 - 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 6.15 mostra as intensidades 

e seus valores correspondentes de 0 a 9 na Musicografia Lima. 
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Figura 6.15 - Intensidades e seus valores na Musicografia Lima 

 

 

6.2.3.4 Codificação para a duração (figuras musicais) em código de pontos 

em relevo 

Adota-se para duração (figuras musicais), em vez de nome, um número para cada 

figura, como internacionalmente é utilizado, sendo a figura musical representada por 

uma célula básica de quatro pontos superiores. 

Convencionalmente, as figuras musicais são identificadas por valores, conforme 

mostra a Figura 6.16. 

 

Figura 6.16 - 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 de quatro pontos superiores do Código Lima, como 

mostra a figura 6.17. 
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Figura 6.17 - 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 utilizam-

se dos códigos não numéricos do Código Lima.

A tabela 6.4 ilustra os Códigos Lima para as figuras musicais especificadas.

 

Tabela 6.4 – Código Lima para Figuras Musicais  
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Como é observado na Tabela 6.5 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 6.5 – Código Lima para Figuras Musicais – Códigos necessários para memorização 

 

 

6.2.3.5 Resumo da codificação dos eventos de Tablatura 

As tabelas 6.5 e 6.6 a seguir ilustram o resumo da codificação dos eventos de 

tablatura. 
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Tabela 6.6 – Estrutura do Evento de Tablatura na Codificação Lima 

 
 

Tabela 6.7 – Codificação Lima para Evento de Tablatura 

 

 

Complementando a Tabela 6.7, para o restante das Casas temos as Casas de nº 10 

a 29 ilustradas na Tabela 6.8 a seguir. 
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Tabela 6.8 – Codificação Lima para as Casas de nº 10 a 29 

 

 

6.2.4 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 Lima62 e são necessárias para tornarem as execuções mais humanas63. 

 

6.2.5 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. 

                                                            
62 Nota, tempo, dinâmica, articulações e símbolos da CPN. 

63  As Codificações, de Conexão, de Complementação e de Repetição e Separação de Compassos estão 
especificadas detalhadamente no Capítulo 3, item 3.8. 
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A Tablatura na Musicografia Lima pode possuir ou não um cabeçalho onde serão 

inseridas essas informações. 

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 várias 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 para Tablaturas que segue o mesmo 

modelo do cabeçalho da Musicografia Lima do Capítulo 364. 

No cabeçalho da Musicografia Lima para Tablaturas é importante colocar a 

informação “Código Lima para Tablaturas” para distinguir do código da Musicografia 

Lima habitual. 

6.2.6 Exemplo da Musicografia Lima para Tablaturas 

Neste item é apresentado o Código Lima para Tablaturas através de um exemplo. 

Nesse exemplo consta o Riff da Música “Smoke on the water” comparando a 

Tablatura usual com a Musicografia Lima para Tablaturas, especificando a título 

ilustrativo, as cordas e as casas. 

64 Ver: Capítulo 3, item 3.9. 
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Figura 6.18 – Comparação: Tablatura usual e Musicografia Lima para Tablaturas 

Exemplo: Riff da Música “Smoke on the water” 

 

 

Obs: Analisando a figura anterior, figura 6.18, pode-se notar que o Código Lima para 

Tablaturas é composto pelas estruturas (eventos de tablatura), sendo que nas 

células superiores de cada uma delas situam-se as cordas e as casas (da esquerda 

para a direita), sendo que na célula das cordas situa-se também a célula da pausa. 

 

  




