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CAPÍTULO 4 

MUSICOGRAFIA LIMA – Código Harmônico 

Código com células de seis pontos em relevo baseado no código de 

escrita Braille com algumas alterações 

4.1 Algumas considerações 

O código harmônico na Musicografia Lima é um código para música popular e 

erudita. Neste livro, abordaremos somente o código para música popular.  

Esse código é baseado no sistema internacional de cifras (A, B, C, D, E, F, G) 

largamente utilizados na Música Popular sendo que, a escrita dos acordes na 

Musicografia Lima, segue a escrita Braille com algumas alterações com efeito de 

facilitação da leitura musical. 

O Código Harmônico apresenta em seu conteúdo musical: 

 Acordes – a cifragem dos acordes acompanhando a melodia 

 Lista de Acordes – os acordes da melodia com suas notas correspondentes  

 Execução dos Acordes – forma de execução dos acordes da melodia de acordo 

com o Padrão de ritmo do gênero musical escolhido. 

Esse conteúdo (Acordes, Lista de Acordes e Execução dos Acordes) permite à pessoa 

com deficiência visual ler e executar a música (melodia e acompanhamento) de uma 

forma fluente. Por meio desse conteúdo a pessoa com deficiência visual possui todas 

as informações que precisa para acompanhar uma música: cabe ao acompanhante 

ou professor de música orientá-lo nas dúvidas surgidas. 

Os códigos facilitados dos acordes também simplificam a leitura musical, pois, na 

escrita dos acordes, sete códigos já são conhecidos pelas pessoas com deficiência 
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visual: o código numérico Braille coincide com as primeiras letras do código 

alfabético. Apenas cinco códigos devem ser decorados (quando a pessoa com 

deficiência visual não conhece o código de escrita Braille), que são:  

– o Código da letra “m” ->  

– o Código da letra “s” ->  

– o Código da letra “o” ->  

– o Código do sinal “+” ->  

– o Código da “Barra vertical” ->  

Dessa forma, a leitura harmônica surge na música de uma maneira facilitada 

permitindo à pessoa com deficiência visual uma maior clareza na leitura código 

musical. 

 

4.2 Acordes na Musicografia Lima 

A codificação para os acordes na Musicografia Lima é a mesma que se utiliza na 

partitura convencional (CPN) e obedece às letras das cifras musicais mundialmente 

conhecidas: A B C D E F G. 

A – Lá 

B – Si 

C – Dó 

D – Ré 

E – Mi 

F – Fá 

G – Sol 

As cifras na Musicografia Lima são bastante simples pois são escritas utilizando o 

código de escrita Braille. Como as letras usadas nas cifras correspondem ao código 

numérico Braille, fica fácil memorizá-las. A figura 4.1 ilustra a correspondência das 

letras e do código numérico Braille. 
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Figura 4.1 – Correspondência das Letras e Números em Braille 

 

 

4.2.1 Regras para a escrita das Cifras dos Acordes 

Na escrita das cifras dos acordes na Musicografia Lima, algumas regras foram 

adotadas para que haja diminuição dos códigos Braille e alguns símbolos da escrita 

musical mundialmente conhecida tiveram que ser alterados, pois são símbolos que 

podem causar dualidade na leitura musical das pessoas com deficiência visual. Um 

dos códigos é o do sustenido (cerquilha ->#) que foi substituído na Musicografia 

Lima pela letra “s” pois coincide com o código Braille que separa letras de números. 

O código Braille para a cerquilha (#) e números é o seguinte ->  

O código de Diminuto (dim) foi alterado para a letra “o” em Braille para não haver 

confusão na leitura do código. 

As letras das cifras são representadas em letras minúsculas com o intuito de diminuir 

uma célula do código Braille responsável pela letra maiúscula.  

No caso das inversões a escrita é a mesma no código musical e no código Braille 

alterando apenas a barra inclinada para a barra vertical (Barra Vertical -> ). A barra 

inclinada gera uma célula a mais em Braille. 

A figura 4.2 exemplifica a estrutura da escrita dos acordes na Musicografia Lima. 

 

  



Musicografia Lima 

100 

Figura 4.2 – Estrutura para Acordes – Musicografia Lima 

 

 

Uma observação importante: nada impede que o acorde seja escrito exatamente 

como na Escrita Braille. Há apenas o inconveniente do acorde apresentar códigos 

extensos. Um exemplo disso está representado na figura 4.3 quando há a 

comparação do acorde A7 na Escrita Braille (sem suprimir os códigos para letras 

maiúsculas e para números) e na Musicografia Lima, (suprimindo os códigos para 

letras maiúsculas e para números da escrita Braille). 

 

Figura 4.3 –- Comparação do Acorde A7 na Escrita Braille e na Musicografia Lima 
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Como pode-se perceber na figura 4.3, as células do acorde na Musicografia Lima são 

em número menor que na escrita Braille completa. Sem os sinais Braille para 

maiúscula e para número, as células Braille são reduzidas para duas em vez de quatro 

células. 

A seguir são apresentadas algumas regras com o intuito de diminuir a quantidade de 

células dos acordes pois os acordes na Musicografia Lima se localizam acima dos 

eventos de notas, como aparecem nas partituras musicais (CPN). Um menor número 

de células dos acordes facilita a leitura e não a polui principalmente quando há um 

encadeamento de acordes. 

 

4.2.1.1 Regra nº 1 – Acordes Maiores 

As cifras dos acordes maiores são utilizadas na Musicografia Lima em letra 

minúscula: 

a = Lá Maior 

b = Si Maior 

c = Dó Maior 

d = Ré Maior 

e = Mi Maior 

f = Fá Maior 

g = Sol Maior 

A seguir, a figura 4.4 ilustra a codificação desses acordes na Musicografia Lima. 

 
Figura 4.4 – Acordes Maiores – Musicografia Lima 
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4.2.1.2 Regra nº 2 – Acordes Menores 

Quanto aos acordes menores, a cifra é seguida da letra “m” minúscula: 

am = Lá menor 

bm = Si menor 

cm = Dó menor 

dm = Ré menor 

em = Mi menor 

fm =- Fá menor 

gm = Sol menor 

Os acordes menores são representados pela codificação de sua cifra em letra 

minúscula seguida do código Braille que representa a letra “m” -> . Esse código 

utiliza-se dos pontos 1,3 e 4 da célula Braille. 

A figura 4.5 ilustra a codificação dos acordes menores na Musicografia Lima. 

 

Figura 4.5 – Acordes Menores – Musicografia Lima 

 

 

4.2.1.3 Regra nº 3 – Acordes Maiores e Menores – Sustenido e Bemol 

Os acordes Maiores e Menores podem vir seguidos do símbolo de sustenido e bemol. 

 

4.2.1.3.1 Sustenido 

Para sustenido é usada a letra “s” depois da cifra. 
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Letra “s” em Braille ->  

O código de sustenido “#” (cerquilha) foi substituído na Musicografia Lima pela letra 

“s” pois coincide com o código Braille que separa letras de números. O código Braille 

para a cerquilha (#) e números é o seguinte ->  

 

4.2.1.3.2 Bemol 

Para o bemol é usada a letra “b”.  

Letra “b” em Braille ->  

A figura 4.6 ilustra exemplos de acordes maiores e menores com o símbolo de 

sustenido (s) e bemol (b). 

 

Figura 4.6 – Exemplos de Acordes com símbolos de sustenido e bemol – Musicografia Lima 

 

 

4.2.1.4 Regra nº 4 – Acordes acompanhados por Números 

Os acordes podem estar acompanhados por números como no caso dos acordes 

com sétimas, com quartas, sextas, nonas etc.  

No código Braille, como já foi dito anteriormente, existe um código para diferenciar 

números de letras. 

Já na Musicografia Lima para acordes, não há essa necessidade, pois, depois das 

cifras dos acordes maiores e menores, com ou sem sustenido ou bemol, sempre 

virá um número. 
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A figura 4.7 exemplifica alguns casos de acordes acompanhados por números na 

Musicografia Lima. 

 

Figura 4.7 – Exemplos de Acordes acompanhados por números – Musicografia Lima 

 

 

4.2.1.5 Regra nº 5– Acordes acompanhados por Símbolos: Diminuto, 

Aumentado e 7ª Maior 

4.2.1.5.1 Diminuto 

Existem dois símbolos representando o acorde Diminuto na teoria musical. Um deles, 

que é o símbolo “dim”, não foi adotado na Musicografia Lima, pois além de ser 

extenso e exigir mais códigos Braille (mais células para serem lidas) causa confusão 

na leitura do código por parte das pessoas com deficiência visual. 

Dessa forma, o símbolo escolhido para representar o Diminuto foi o “º” com a 

alteração desse para a letra “o” em Braille de código -> . 

Um exemplo disso é o Bº (Si diminuto) que passa a ter o símbolo na Musicografia 

Lima de Bo (Si diminuto). 

A figura 4.8 representa o acorde de Bº na Musicografia Lima. 
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Figura 4.8 – Acorde Diminuto (Ex: Bº) – Musicografia Lima 

 

 

4.2.1.5.2 Aumentado 

O símbolo de Aumentado nos acordes não tem nenhuma alteração. 

É representado pelo sinal de soma (+) do código Braille -> . 

Um exemplo de acorde aumentado está ilustrado na Figura 4.9 – Acorde de G+. 

 

Figura 4.9 – Acordes Aumentados (Ex: G+) – Musicografia Lima 

 

O acorde com a 7ª Maior também é simbolizado pelo mesmo código Braille para o 

símbolo “+”. 

A figura 4.10 ilustra este exemplo com o acorde de G7M representado na 

Musicografia Lima. 
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Figura 4.10 – Acordes com 7ª Maior (Ex: G7M) – Musicografia Lima 

 

 

4.2.1.6 Regra nº 6 – Inversão de Acordes 

Na inversão de acordes, a nota do baixo deve ser separada do acorde por uma barra 

vertical (sinal do Braille que simboliza a barra vertical de pontos 4,5 e 6-> ). 

Não é utilizada a barra inclinada pois essa gera uma célula a mais em Braille. 

A figura 4.11 exemplifica uma Inversão de Acordes na Musicografia Lima. 

 

Figura 4.11 – Inversão de Acordes (Ex: C7/E) – Musicografia Lima 

 

 

4.2.2 Observação Importante: Escrita dos Acordes 

Como foi descrito anteriormente, a codificação dos acordes é fundamentada no 

código de escrita Braille. 
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Algumas pequenas alterações foram feitas para diminuir os códigos e facilitar a 

leitura musical por parte das pessoas com deficiência visual na Musicografia Lima. 

Isso não impede, porém, que seja usada a escrita Braille sem alterações na 

representação dos acordes.  

Dessa forma, outros símbolos de acordes utilizados na cifragem musical podem se 

utilizar dos símbolos da escrita Braille para representá-los. 

 

4.2.3 Localização dos acordes na Musicografia Lima 

Os acordes, na Musicografia Lima estão localizados acima dos eventos de notas da 

mesma forma que na partitura convencional (CPN). 

A figura 4.12 ilustra a localização dos acordes acima das notas na partitura 

convencional (CPN) e acima dos eventos de notas na Musicografia Lima. 
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Figura 4.12 – Localização do acordes – CPN e Musicografia Lima 

 

 

Nota-se na figura 4.12 que os acordes estão localizados esporadicamente acima das 

notas musicais na partitura convencional (CPN) e, da mesma forma, estão também 

localizados esporadicamente acima dos eventos de notas na Musicografia Lima. 

A localização esporádica dos acordes na Musicografia Lima facilita a leitura por parte 

das pessoas com deficiência visual.  

Pode-se notar também que os acordes na Musicografia Lima apresentam um 

número pequeno de células Braille (códigos Braille) facilitando a leitura pois quanto 

menor o número de codificação dos acordes, melhor será a leitura musical. 
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Isso acontece também na partitura tradicional, como ilustra a figura 4.12. Os acordes 

também estão localizados esporadicamente acima das notas musicais. 

 

4.3 Lista de Acordes 

A Lista de acordes na Musicografia Lima é uma lista acrescentada depois da melodia 

cifrada, em uma folha à parte. Essa lista contém todos os acordes da melodia 

escolhida com suas respectivas notas, organizados em uma tabela. 

Essa lista deve ser lida como um código harmônico e, não como um acorde melódico. 

Os eventos de notas estão localizados abaixo um do outro, dentro de uma tabela, 

caracterizando o acorde harmônico da Musicografia Lima. Cabe ressaltar que o 

primeiro evento possui todos os códigos (nota, oitava, figura e volume). Os outros 

eventos abaixo dele possuem apenas dois códigos (nota e oitava). Isso deve-se ao 

fator de não estender muito a leitura harmônica do código pois todos os outros 

eventos irão apresentar a mesma estrutura (volume e figura) do primeiro evento em 

sua constituição. 

Essa tabela possui uma referência (linhas e barras de separação Braille circundando 

o código em relevo do acorde). As linhas que circundam e separam o código 

harmônico devem possuir uma distância dele para não haver, por parte do cego, 

confusão na leitura dos acordes. 

Como exemplo, a figura 4.13 apresentará a Lista de acordes da melodia “A Banda” de 

Chico Buarque de Holanda na Musicografia Lima: Acordes C7, F, D7 e Gm. 

O acorde de C7 exemplifica a repetição das estruturas dos eventos de notas, sendo 

que a segunda e a terceira estrutura possuem apenas os códigos de nota e oitava. 
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Figura 4.13 – Lista de Acordes da melodia “A Banda” (C7, F, D7 e Gm) – Musicografia Lima 

 

 

Observação: o título “lista de acordes” não é necessariamente obrigatório, pois 

muitos cegos não conhecem a escrita Braille e a página que contém a lista de acordes 

é uma página desmembrada da melodia da Musicografia Lima. 

 

4.4 Ritmo 

Cada acorde de uma melodia pode ser executado de uma maneira. Algo que auxilia 

muito na execução dos acordes na melodia é o Padrão de ritmo utilizado no estilo 

musical que está sendo interpretado. 
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A Musicografia Lima utiliza-se dos padrões de ritmo dos estilos musicais, valendo-

se dos acordes que fazem parte da melodia escolhida e que, concomitantemente 

fazem parte da Lista de Acordes. 

O padrão de ritmo pode estar especificado ou não no cabeçalho da melodia ou numa 

folha à parte responsável pelo item “Ritmo”. 

 

4.4.1 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.  

Esse padrão de ritmo pode ser adicionado no cabeçalho da música e obedece à 

métrica da música escolhida. 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. 

 

4.4.1.1 Padrões de ritmo em Compassos Binários 

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

sendo o primeiro tempo forte (tocado forte) e o segundo tempo fraco (tocado fraco). 

A figura 4.14 exemplifica o compasso binário na partitura musical (CPN). 

 

Figura 4.14 – Compasso Binário – CPN 
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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 4.15 ilustra a representação do compasso binário na Musicografia Lima. 

 

Figura 4.15 – Compasso Binário – Musicografia Lima 

 

 

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

exemplos de padrões de ritmo nesse tipo de compasso. 

 

4.4.1.1.1 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. 
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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 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”)47. 

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

segue a célula rítmica correspondente a esse 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 4.16 exemplifica o padrão de ritmo referente ao estilo musical “Marcha”, na 

CPN e na Musicografia Lima. 

 

  

                                                            
47 Maiores esclarecimentos estão disponíveis no Capítulo 5 - MUSICOGRAFIA LIMA – Codificação Rítmica 
(Instrumento Musical: Bateria), item 5.11, subitem 5.11.1.1.1. 
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Figura 4.16 – Padrão de ritmo – Marcha – CPN e Musicografia Lima 

 

 

4.4.1.1.2 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. 
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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”).48 

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

segue a célula rítmica correspondente a esse estilo. 

 

  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 4.17 exemplifica o padrão de ritmo referente ao estilo musical “Baião”, na 

CPN e na Musicografia Lima. 

 

  

                                                            
48 Maiores esclarecimentos serão dados no Capítulo 5 – Musicografia Lima para Bateria e Instrumentos de 
percussão. 
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Figura 4.17 – Padrão de ritmo – Baião – CPN e Musicografia Lima 

 

 

4.4.1.1.3 Ritmo – Padrão de ritmo: Marcha 

Nesse item é apresentado um exemplo de execução rítmica no Padrão de ritmo do 

estilo musical Marcha no compasso binário. 

Como foi dito anteriormente, o item “Ritmo” da Musicografia Lima é apresentado 

numa folha à parte, logo depois da Lista de Acordes. 

Para o item “Ritmo” é utilizado apenas um dos acordes da “Lista de acordes” que 

exemplificará o padrão da “Marcha”. 

Como exemplo, utilizaremos um dos acordes da “Lista de Acordes” da melodia “A 

Banda” no estilo “Marcha”. 

A figura 4.18 a seguir apresenta essa “Lista”. 
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Figura 4.18 – Lista de Acordes – A Banda – Estilo “Marcha” 

 

 

O acorde para exemplificar o Ritmo da melodia “A Banda” (que apresenta o padrão 

da “Marcha”) será o C7, o primeiro acorde da melodia e da “Lista de Acordes”, sendo 

que não é necessário que sejam tocadas todas as notas do acorde. 

O exemplo é dado com apenas um acorde da música.  

Os outros acordes devem seguir o exemplo do padrão com a ressalva de serem 

executadas as notas dos acordes que estiverem sendo interpretados (notas que 

poderão ser consultadas na “Lista de Acordes”). 

A execução do padrão de ritmo é importante pois orienta a pessoa com deficiência 

visual na forma que ela deverá (poderá) fazer o acompanhamento da melodia. 
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O padrão de ritmo da “marcha” deve ser executado harmonicamente sendo que as 

notas e oitavas do acorde fazem parte da estrutura (evento de nota) no lugar do 

instrumento de percussão (como é feito no padrão de ritmo percussivo). 

A leitura do padrão é feita dentro de uma tabela para que o cego entenda que se trata 

de um acorde harmônico e não, de uma melodia. Da mesma forma que na partitura 

tradicional (CPN), deve ser lida no sentido vertical. Se possuírem duas ou mais notas 

no sentido vertical, isso quer dizer que as duas notas devem ser tocadas juntas (ao 

mesmo tempo). 

A figura 4.19 exemplifica o item “Ritmo” no padrão de ritmo do estilo musical 

“Marcha”, sua leitura e modo de execução. 

 

Figura 4.19 – “Ritmo” – Padrão de ritmo “Marcha”- Leitura e Modo de execução 
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A figura 4.19 demonstra que a nota dó é tocada sozinha na duração de uma semínima 

e que as notas mi e sib são tocadas juntas também no tempo de uma semínima, de 

acordo com o padrão binário da “Marcha”. 

 

4.4.1.2 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 4.20 exemplifica o compasso ternário na partitura musical (CPN). 

 

Figura 4.20 – Compasso Ternário – CPN 

 

 

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 4.21 ilustra a representação do compasso ternário na Musicografia Lima. 
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Figura 4.21 – Compasso Ternário – Musicografia Lima 

 

 

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

de ritmo nesse tipo de compasso. 

 

4.4.1.2.1 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 

especificam (através de dois números) o tipo de instrumento de ritmo 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”)49. 

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

segue a célula rítmica correspondente a esse estilo. 

                                                            
49 Maiores esclarecimentos serão dados no Capítulo 5 – Musicografia Lima para Bateria e Instrumentos de 
percussão. 
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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 4.22 exemplifica o padrão de ritmo referente ao estilo musical “Valsa”, na 

CPN e na Musicografia Lima. 

 

Figura 4.22 – Padrão de ritmo – Valsa – CPN e Musicografia Lima 
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4.4.1.3 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 4.23 exemplifica o compasso quaternário na partitura musical (CPN). 

 

Figura 4.23 – Compasso Quaternário – CPN 

 

 

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 4.24 ilustra a representação do compasso quaternário na Musicografia Lima. 
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Figura 4.24 – Compasso Quaternário – Musicografia Lima 

 

 

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

padrão de ritmo nesse tipo de compasso. 

 

4.4.1.3.1 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 

especificam (através de dois números) o tipo de instrumento de ritmo 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”)50. 

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

segue a célula rítmica correspondente a esse estilo. 

                                                            
50 Maiores esclarecimentos serão dados no Capítulo 5 – Musicografia Lima para Bateria e Instrumentos de 
percussão. 
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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 4.25 exemplifica o padrão de ritmo referente ao estilo musical “Pop”, na CPN 

e na Musicografia Lima. 

 

Figura 4.25 – Padrão de ritmo – Pop – CPN e Musicografia Lima 
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4.4.1.4 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 pode haver variações do padrão de 

ritmo enriquecendo o acompanhamento. 

 

4.5 Resumo: Código Harmônico da Musicografia Lima 

Será apresentado neste item, resumidamente e ilustrativamente, todas as partes do 

Código Harmônico da Musicografia Lima através do exemplo da melodia cifrada de 

Chico Buarque de Holanda denominada “A Banda”. O estilo musical dessa melodia é 

a marcha. 

As figuras 4.26, 4.27 e 4.28 ilustram, seguindo a ordem de aparecimento, a “melodia 

cifrada” na Musicografia Lima com cabeçalho, a “Lista de Acordes” da Música e, em 

último lugar, o “Ritmo”. 
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Figura 4.26 - Melodia cifrada – A Banda – Musicografia Lima 
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Figura 4.27- Lista de Acordes – A Banda – Musicografia Lima 
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Figura 4.28 - Ritmo – A Banda – Musicografia Lima 

 

 

Importante: A escrita Braille usada no cabeçalho da música51, na Lista de Acordes e 

no Ritmo não é imprescindível na Musicografia Lima. É importante lembrar que 

muitos cegos não dominam a escrita Braille.  

 

  

                                                            
51 O Cabeçalho da música não é imprescindível na Musicografia Lima. 




