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A PRÁTICA DO ENSINO DE MUSICOGRAFIA BRAILLE 

Tema: Aspectos práticos do ensino de Musicografia Braille 

Objetivo educacional: promover a inclusão de pessoas cegas no processo de leitura 

e escrita de partituras. 

1. O SISTEMA BRAILLE 

1.1. A Lógica do Sistema Braille – 1ª Série do Sistema Braille 

Figura 1: Primeira série do Sistema Braille 

 

Nota: Elaborado pelo autor (2020) 

[Descrição da figura 1: Na parte superior da imagem, lado esquerdo, está escrito “1ª série braille” e no 
lado direito, a letra “W” em maiúscula seguida do sobrenome Keffer. Logo abaixo há uma linha na 
horizontal para separar a parte de texto dos caracteres. Essas informações prosseguem em todas as 
séries, alterando somente o número da série. O primeiro caractere é formado pelo ponto 1; o segundo, 
pontos 1 e 2; o terceiro, pontos 1 e 4; o quarto, pontos 1, 4 e 5; o quinto, pontos 1 e 5; o sexto, pontos 
1, 2 e 4; o sétimo, pontos 1, 2, 4 e 5; o oitavo, pontos 1, 2 e 5; o nono, pontos 2 e 4; e, o décimo, pontos 
2, 4 e 5]. 

1.2. A Lógica do Sistema Braille – 2ª Série do Sistema Braille 

Figura 2: Segunda série do Sistema Braille 

 

Nota: Elaborado pelo autor (2020) 

[Descrição da figura 2: O primeiro caractere da segunda série é formado pelos pontos 1 e 3; o segundo, 
pontos 1, 2 e 3; o terceiro, pontos 1, 3 e 4; o quarto, pontos 1, 3, 4 e 5; o quinto, pontos 1, 3 e 5; o 
sexto, pontos 1, 2, 3 e 4; o sétimo, pontos 1, 2, 3, 4 e 5; o oitavo, pontos 1, 2, 3 e 5; o nono, pontos 2, 
3 e 4; e, o décimo, pontos 2, 3, 4 e 5]. 

1.3. A Lógica do Sistema Braille – 3ª Série do Sistema Braille 

Figura 3: Terceira série do Sistema Braille 
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Nota: Elaborado pelo autor (2020) 

[Descrição da figura 3: O primeiro caractere da terceira série é formado pelos pontos 1, 3 e 6; o 
segundo, pontos 1, 2, 3 e 6; o terceiro, pontos 1, 3, 4 e 6; o quarto, pontos 1, 3, 4, 5 e 6; o quinto, pontos 
1, 3, 5 e 6; o sexto, pontos 1, 2, 3, 4 e 6; o sétimo, pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6; o oitavo, pontos 1, 2, 3, 5 e 
6; o nono, pontos 2, 3, 4 e 6; e, o décimo, pontos 2, 3, 4, 5 e 6]. 

1.4. A Lógica do Sistema Braille – 4ª Série do Sistema Braille 

Figura 4: Quarta série do Sistema Braille 

 

Nota: Elaborado pelo autor (2020) 

[Descrição da figura 4: O primeiro caractere da quarta série é formado pelos pontos 1 e 6; o segundo, 
pontos 1, 2 e 6; o terceiro, pontos 1, 4 e 6; o quarto, pontos 1, 4, 5 e 6; o quinto, pontos 1, 5 e 6; o 
sexto, pontos 1, 2, 4 e 6; o sétimo, pontos 1, 2, 4, 5 e 6; o oitavo, pontos 1, 2, 5 e 6; o nono, pontos 2, 
4 e 6; e, o décimo, pontos 2, 4, 5 e 6]. 

1.5. A Lógica do Sistema Braille – 5ª Série do Sistema Braille 

Figura 5: Quinta série do Sistema Braille 

 

Nota: Elaborado pelo autor (2020) 

[Descrição da figura 5: O primeiro caractere da quinta série é formado pelo ponto 2; o segundo, pontos 
2 e 3; o terceiro, pontos 2 e 5; o quarto, pontos 2, 5 e 6; o quinto, pontos 2 e 6; o sexto, pontos 2, 3 e 
5; o sétimo, pontos 2, 3, 5 e 6; o oitavo, pontos 2, 3 e 6; o nono, pontos 3 e 5; e, o décimo, pontos 3, 5 
e 6]. 
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1.6. A Lógica do Sistema Braille – 6ª Série do Sistema Braille 

Figura 6: Sexta série do Sistema Braille 

 

Nota: Elaborado pelo autor (2020) 

[Descrição da figura 6: O primeiro caractere da sexta série é formado pelos pontos 3 e 4; o segundo, 
pontos 3, 4 e 5; o terceiro, pontos 3, 4 e 6; o quarto, pontos 3, 4, 5 e 6; o quinto, ponto 3; o sexto, pontos 
3 e 6. Esta série tem somente seis caracteres]. 

1.7. A Lógica do Sistema Braille – 7ª Série do Sistema Braille 

Figura 7: Sétima série do Sistema Braille 

 

Nota: Elaborado pelo autor (2020) 

[Descrição da figura 7: O primeiro caractere da sétima série é formado pelo ponto 4; o segundo, pontos 
4 e 5; o terceiro, pontos 4, 5 e 6; o quarto, ponto 5; o quinto, pontos 4 e 6; o sexto, pontos 5 e 6; o 
sétimo, ponto 6. Esta série tem somente sete caracteres]. 
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2. ASPECTOS PRÁTICOS DA MUSICOGRAFIA BRAILLE 

Na Musicografia Braille, a primeira série representa: sinal de primeiro e segundo dedo, 

ligadura de expressão (entre notas ou acordes), do quarto código em diante, são 

representadas as notas musicais dó, ré, mi, fá, sol, lá e si em figuras de colcheia 

(UMC, 2004). Vale ressaltar que têm códigos que possuem mais de um significado, 

porém, serão transcritos os que fazem parte do contexto deste estudo. 

A segunda série, representa sinal de quinto dedo, terceiro dedo ou barra de compasso, 

pausa de semibreve ou semicolcheia, do quarto código em diante são representadas 

as notas musicais em figuras de mínima ou fusa. Para diferenciar essas figuras, 

coloca-se o prefixo formado pelos códigos (6), (1, 2 e 6) e (2) na figura de menor valor, 

desta forma, são distinguidos os valores representados pelo mesmo grupo de sinais, 

neste caso, as mínimas e as fusas (UMC, 2004). 

A terceira série representa pausa de mínima ou fusa, pausa de semínima ou semifusa, 

pausa de colcheia, do quarto código em diante são representadas as notas musicais 

em figuras de semibreve ou semicolcheia. Neste caso, como a semibreve é a figura 

de maior valor, quando usada, ela sozinha preenche todo o compasso, mas, caso haja 

necessidade de distinguir as semicolcheias, basta colocar o prefixo formado pelos 

códigos (1, 2 e 6) e (2) para separar os valores. Quanto as pausas acima, segue-se 

as orientações anteriores (UMC, 2004). 

A quarta série representa o sinal de bequadro, de bemol, de sustenido e do quarto 

código em diante são representadas as notas musicais em figuras de semínima ou 

semifusa. Para especificar as notas musicais em figuras de semifusa basta colocar o 

prefixo de menor valor antes da nota (UMC, 2004). 

A quinta série, representa o quarto dedo, grupo de tercinas, intervalo de sétima, sinal 

de grupeto (entre notas), apojatura curta, sinal de trinado, repetição de compasso 

completo ou fração de compasso, sinal de staccato, intervalo de quinta e de sexta 

(UMC, 2004). 

A sexta série, representa o intervalo de segunda, de terça, de quarta, o símbolo de 

palavra, o ponto de aumento e o intervalo de oitava (UMC, 2004). 
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A sétima série representa a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima 

oitava. O sinal de oitava exerce a mesma função que as claves, ou seja, indica a altura 

da nota no pentagrama. Portanto, esses sinais de oitava representam a região (grave, 

média ou aguda) ou altura dos sons. As oitavas começam na nota dó e vai até a nota 

si. Vale ressaltar que o dó central do piano que pode ser escrito tanto na primeira linha 

suplementar inferior na clave de sol quanto na primeira linha suplementar superior na 

clave de fá na quarta linha é representado no braille pela quarta oitava (UMC, 2004). 
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3. PARTITURAS EM TINTA E COM OS CARACTERES BRAILLE 

3.1. Música Serra, serra, serrador 
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LEGENDA DA MÚSICA SERRA, SERRA, SERRADOR 
 

Compasso 2 por 4 #b4 Primeira vez #1 
Clave de sol >/l Segunda vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Barra dupla final <k 
Início de Ritornelo <7 Sinal de Repetição g 
Fim de Ritornelo <2   
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves         

Mínimas   P      

Semínimas   $     v 

Colcheias   f  h    

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

 _ "  a  l   .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

      l  a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .serra1 serra1 serrador 
 .m)sica3 .autor desconhecido 
 .transcritor3 .welington .keffer 
 
 >/l #b4 V"HkH <7FlFHkH $lHkH 
 >#l #b4 V_HaH <7FlFHaH $lHaH 
 >/l #b4 FlFHkH $lHkH FlFHkH 
 >#l #b4 FlFHaH $lHaH FlFHaH 
 >/l #b4 "FlFHkH FlFHkH #1$lHkH<2 
 >#l #b4 _FlFHaH FlFHaH #1$lHkH<2 
 >/l #b4 #2pk<k 
 >#l #b4 #2pk<k 
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Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 
Serra, serra, serrador 
Música, Autor desconhecido 
Transcritor: Welington Keffer 
 
Serra, serra, serrador. 
Quantas tábuas já serrou? 
Uma, duas, três, 
Fora uma que quebrou! 
 

 
.serra1 serra1 serrador 
.m)sica1 .autor desconhecido 
.transcritor3 .welington .keffer 
 
.serra1 serra1 serrador' 
.quantas t(buas j( serrou5 
.uma1 duas1 tr<s1 
.fora uma que quebrou6 

 

3.2. Música Nana neném 

 



11 
 

 

 

LEGENDA DA MÚSICA NANA. NENEM 
 

Compasso 2 por 4 #b4 Primeira vez #1 
Clave de sol >/l Segunda vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Barra dupla final <k 
Fim de Ritornelo <2   
Ponto de aumento '   
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves         

Mínimas N        

Semínimas ? : $ ]     

Colcheias d E f g h    

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

^ _ "  a B l 1 k .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

    k 1 l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .nana1 nenem 
 .m)sica3 .autor desconhecido 
 .transcritor3 .welington .keffer 
 
 >/l #b4 "?ADEB $'LF G1FLEBDA 
 >#l #b4 _?KDE1 $'LF GBFLE1DK 
 >/l #b4 ":'BG1 ]HKG1 $LDAFL 
 >#l #b4 _:'1Gb ]HaGb $LDkFL 
 >/l #b4 "EBeDA_J"B #1"nA<2 #2nA<k 
 >#l #b4 _E1ElD1~Jk #1_n1<2 #2n1<k 
 

 
 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 
Nana, nenem 

 
.nana1 nenem 
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Música: Autor desconhecido 
Transcritor: Welington Keffer 
 
Nana neném 
Que a cuca vem pegar 
Papai foi na roça 
Mamãe foi trabalhar 

.m)sica3 .autor desconhecido 

.transcritor3 .welington .keffer 

 
.nana nen=m 
.que a cuca vem pegar 
.papai foi na ro&a 
.mam>e foi trabalhar 
 

3.3. Música Ciranda, cirandinha 
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LEGENDA DA MÚSICA CIRANDA, CIRANDINHA 
 

Compasso 3 por 4 #C4 Primeira vez #1 
Clave de sol >/l Segunda vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Terceira vez #3 
Início de Ritornelo <2 Repetição 7 
Fim de Ritornelo <7 Barra dupla final <k 
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves  Z  =  !   

Mínimas N O P Q R  T u 

Semínimas ?  $  \   v 
Colcheias d E f g h  j x 
Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

^ _ " . a B l 1 k .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

    k 1 l b a _>3 
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Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .ciranda1 cirandinha 
 .m)sica3 .autor desconhecido 
 .transcritor3 .welington .keffer 
 
 >/l #b4 vX"Ha <7.DbDFlF HkHG1Fl 
 >#l #b4 u <7_?k$l\a7 _?k$l\a7 
 >/l #b4 EbHkFlEb ?aFlHk G1FlEbDa 
 >#l #b4 _OkQlRbTa _?k$l\a7 _Zk=l!a 
 >/l #b4 "Jbha.Gkel f1dbel"Ja #1'#2.?bx"Ha<2 
 >#l #b4 _OkQlRbTa _OkQlRbTa #1'#2_NkPlRa<2 
 >/l #b4 #3"nB<k 
 >#l #b4 #3_nkplra<k 
 

 
 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 
Ciranda, cirandinha 
Música: Autor desconhecido 
Transcritor: Welington Keffer 
 
Ciranda, cirandinha 
Vamos todos cirandar! 
Vamos dar a meia volta 
Volta e meia vamos dar 
 
O anel que tu me destes 
Era vidro e se quebrou 
O amor que tu me tinhas 
Era pouco e se acabou 
Por isso, dona Rosa 
Entre dentro desta roda 
Diga um verso bem bonito 
Diga adeus e vá se embora 
 

 
.ciranda1 cirandinha 
.m)sica3 .autor desconhecido 
.transcritor3 .welington .keffer 
 
.ciranda1 cirandinha 
.vamos todos cirandar6 
.vamos dar a meia volta 
.volta e meia vamos dar 

 
.o anel que tu me destes 
.era vidro e se quebrou 
.o amor que tu me tinhas 
.era pouco e se acabou 
.por isso1 dona .rosa 
.entre dentro desta roda 
.diga um verso bem bonito 
.diga adeus e v( se embora 

3.4. Música Parabéns pra você 

 



15 
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LEGENDA DA MÚSICA PARABÉNS PRA VOCÊ 
 

Compasso 3 por 4 #C4 1ª Vez #1 
Clave de sol >/l 2ª Vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Sinal de Repetição g 
Início de Ritornelo <7 Ponto de aumento ' 
Bemol < Barra dupla final <k 
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves         

Mínimas N O P Q R s T u 
Semínimas ? : $ ] \ [  v 
Colcheias d     I j  

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

 _ " . a B l 1 k .>3 
    5  3 2 1 Mão Esquerda 

    k  l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .parab=ns pra voc< 
 .m)sica3 .autor desconhecido 
 .transcritor3 .welington .keffer 
 
 >/l #C4 u"dAd <7:B?A]1 PLDAD 
 >#l #C4 uv <7_N']'[' _N'P'R' 
 >/l #C4 ":B?A\K ]1]AILI .?K"[L]A 
 >#l #C4 _N'P'R' _N']'[' g 
 >/l #C4 "$B:A<J1J [L]A\B #1]A]1DAD<2 
 >#l #C4 _?$\_:R<T _N][_?$\ #1_N][ 7 v<2 
 >/l #C4 #2"]AQ<k 
 >#l #C4 #2_N']'['<k 
 

 
 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 

 

 
Parabéns pra você 
Música: Autor desconhecido 
Transcritor: Welington Keffer 
 
Parabéns pra você 
Nesta data querida 
Muitas felicidades 
Muitos anos de vida! 
 
Parabéns pra você 

 
.parab=ns pra voc< 
.m)sica3 .autor desconhecido 
.transcritor3 .welington .keffer 

 
.parab=ns pra voc< 
.nesta data querida 
.muitas felicidades 
.muitos anos de vida6 
 
.parab=ns pra voc< 



17 
 

Nesta data querida 
Muitas felicidades 
Muitos anos de vida! 
 

.nesta data querida 

.muitas felicidades 

.muitos anos de vida6 

3.5. Música Ode à alegria 
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LEGENDA DA MÚSICA ODE À ALEGRIA 
 

Compasso 4 por 4 #d4 1ª Vez #1 
Clave de sol >/l 2ª Vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Sinal de Repetição g 
Fim de Ritornelo <2 Ponto de aumento ' 
Sustenido % Barra dupla final <k 
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves  z & = ( ! )  

Mínimas N O  Q R s T  

Semínimas ? :   \ [ w  

Colcheias d    h I j  

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

 _ " . a B l 1 k .>3 
    5  3 2 1 Mão Esquerda 

    k  l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .ode $ alegria 
 .m)sica3 .beethoven 
 .transcri&>o3 .welington .keffer 
 
 >/l #d4 "wlw.?1:k :?1"Wl[b \a\[bWl 
 >#l #d4 _Zk(b)a _Zk%=l!a _&k(l)a 
 >/l #d4 "W'lIb[ WlW.?1:k :?1"Wl[b 
 >#l #d4 _okRbta_ok%QlSa _Zk(b)a _Zk%=l!a 
 >/l #d4 "\a\[bWl ['bHaR [b[Wl\a 
 >#l #d4 _&k(l)a _ok%Qlsa_okRbTa _ok%QlSa_okRbTa 
 >/l #d4 "[bjl.d1"wl\a [bjl.dl"wl[b \a[1oa 
 >#l #d4 _ok%QlSa_okRbTa g _PkRlTa_ok%QlSa 
 >/l #d4 "wlw.?1:k :?1"wl[b \a\[bwl 
 >#l #d4 _Zk(b)a _Zk%=l!a _&k(l)a 
 >/l #d4 #1"['bhas<2 
 >#l #d4 #1_ok%QlSa_okrbta 
 >/l #d4 #2s'b\a (a<k 
 >#l #d4 #2_o'k%Q'lS'a_:k\bwa _Zk(b)a<2 
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3.6. Música Bate o sino 
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LEGENDA DA MÚSICA BATE O SINO 
 

Compasso 2 por 4 #b4 Primeira vez #1 
Clave de sol >/l Segunda vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Barra dupla final <k 
Início de Ritornelo <7 Sinal de Repetição g 
Fim de Ritornelo <2 Barra dupla parcial <k' 
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves         

Mínimas N O P Q R s T  

Semínimas ? : $ ] \ [  v 
Colcheias d E f g h I   

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

^ _ "  a B l 1 k .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

    k  l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
.marcha .soldado 
.m)sica3 .autor desconhecido 
.transcritor3 .welington .keffer 
 
>/l #b4 "\khfl ?adfl hkhhfl 
>#l #b4 _NkP1RBTa g g 
>/l #b4 ":bxfl g1ggea \1hik 
>#l #b4 _OkQlRBTa g g 
>/l #b4 "h1glfbea #1?bdafb<2 #2nB<k 
>#l #b4 _OkQlRBTa #1_NkP1RBTa<2 #2_NkP1RBTa<k 
 
 

 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 

Bate o sino 
Música: James Lord Pierpont 
Transcritor: Welington Keffer 
 

Bate o sino pequenino 
Sino de Belém 
Já nasceu o Deus menino 
Para o nosso bem 
 
Paz na Terra pede o sino 
Alegre a cantar 
Abençoe Deus menino 

 

.bate o sino 

.m)sica3 .james .lord .pierpont 

.transcritor3 .welington .keffer 
 

.bate o sino pequenino 

.sino de .bel=m 

.j( nasceu o .deus menino 

.para o nosso bem 
 
.paz na .terra pede o sino 
.alegre a cantar 
.aben&oe .deus menino 
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Este nosso lar 
 
Hoje a noite é bela 
Juntos eu e ela 
Vamos à capela 
Felizes a rezar 
 
Ao soar o sino 
Sino pequenino 
Vai o Deus menino 
Nos abençoar 
 

.este nosso lar 

 
.hoje a noite = bela 
.juntos eu e ela 
.vamos $ capela 
.felizes a rezar 

 
.ao soar o sino 
.sino pequenino 
.vai o .deus menino 
.nos aben&oar 

3.7. Música Boi da cara preta 
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LEGENDA DA MÚSICA BOI DA CARA PRETA 
 

Compasso 4 por 4 #d4 Sinal de Repetição G 
Clave de sol >/l Barra dupla final <k 
Clave de fá na 4ª linha >#l   
    
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves y z & = ( ! )  

Mínimas N O P Q R    

Semínimas ? : $ ] \  w  
 

LEGENDA DA MÚSICA BOI DA CARA PRETA (conclusão) 
 

Colcheias         

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

^ _ " . a B l 1 k .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

    k 1 l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .boi da cara preta 
 .m)sica3 .bia .bedran 
 .transcrior3 .welington .keffer 
 
 >/l #d4 "NaN N ]1$l:b?a  
 >#l #d4 _yk&l(a _yk&l!a _yk=b(a 
 >/l #d4 "O1O _\aWl"?a :b:$l]1 
 >#l #d4 _Zk=l!a ^)kZl=a ^)kZ1=B(A 
 >/l #d4 "$l:b?a_Wb "NaN RkR 
 >#l #d4 ^)kZ1=B(A _NkPlRaG _yk&l(a 
 >/l #d4 "Q1Q ]]]] &l 
 >#l #d4 _Zk=l!a ^)kZ1=B(A _yk&l(a 
 >/l #d4 "?A?_WB"?A :B::]1 $L:B?AWB 
 >#l #d4 ^)kZ1=B(A G G 
 >/l #d4 "NAN<k 
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 >#l #d4 _NkPlRaG<k 
  

 
 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 
Boi da cara preta 
Música: Bia Bedran 
Transcrior: Welington Keffer 
 
Boi, boi, boi 
Boi da cara preta 
Pega essa menina 
Que tem medo de careta 
 
Boi, boi, boi 
Boi do Piauí 
Pega esse menino 
Que não gosta de dormir 
 

 
.boi da cara preta 
.m)sica3 .bia .bedran 
.transcrior3 .welington .keffer 

 
.boi1 .boi1 boi 
.boi da cara preta 
.pega essa menina 
.que tem medo de careta 
 
.boi1 .boi1 boi 
.boi do .piau/ 
.pega esse menino 
.que n>o gosta de dormir 

3.8. Música O pastorzinho 
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LEGENDA DA MÚSICA O PASTORZINHO 
 

Compasso 2 por 4 #b4 Primeira vez #1 
Clave de sol >/l Segunda vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Barra dupla final <k 
Início de Ritornelo <7 Ponto de aumento ' 
Fim de Ritornelo <2   
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves         

Mínimas N  P Q R  T u 
Semínimas ?    \ [ w v 
Colcheias d E   h i j x 

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

^ _ " . a B l 1 k .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

    k 1 l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .o pastorzinho 
 .m)sica3 autor desconhecido 
 .transcri&>o3 .welington .keffer 
 
 >/l #B4 vX"Hb <7.Dk"J1IlHb IlHbHH 
 >#l #B4 m <7_nkplra ~tk_qbra 
 >/l #B4 "IlHbIlJ1 .?'k"Hb .?k"J1IlHb 
 >#l #B4 ~tk_qbra _nkplra g 
 >/l #B4 "Il\bh ilhbilj1 .dkhbilj1 
 >#l #B4 ~tk_qbra G _dkh1iljB 
 >/l #B4 .?K? D"HBILHB [L[ 
 >#l #B4 "?A? D_H1ILH1 [L[ 
 >/l #B4 "ILHB.EKD1 "WLW J1HBILJ1 
 >#l #B4 _ILH1"EADB _WLW JH1ILIB 
 >/l #B4 .?K? #1?'H<2 #2NK<k 
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 >#l #B4 _?A? #1?'X<2 #2_nkp1rbna<k 
 

 
 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 
O pastorzinho 
Música: autor desconhecido 
Transcrição: Welington Keffer 
 
Havia um pastorzinho 
Que andava à pastorear 
Saiu de sua casa 
E pois-se a cantar 
Dó ré mi fá fá fá 
Do ré do ré ré ré 
Do sol fá mi mi mi 
Dó ré mi fá fá fá 
 
Chegando ao palácio 
A rainha lhe falou: 
Oh lindo pastorzinho 
O seu canto me alegrou 
Dó ré mi fá fá fá 
Do ré do ré ré ré 
Do sol fá mi mi mi 
Dó ré mi fá fá fá 
 

 
.o pastorzinho 
.m)sica3 autor desconhecido 
.transcri&>o3 .welington .keffer 
 
.havia um pastorzinho 
.que andava $ pastorear 
.saiu de sua casa 
.e pois-se a cantar 
.d+ r= mi f( f( f( 
.do r= do r= r= r= 
.do sol f( mi mi mi 
.d+ r= mi f( f( f( 

 
.chegando ao pal(cio 
.a rainha lhe falou3 
.oh lindo pastorzinho 
.o seu canto me alegrou 
.d+ r= mi f( f( f( 
.do r= do r= r= r= 
.do sol f( mi mi mi 
.d+ r= mi f( f( f( 

3.9. Música Frère Jacques 
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LEGENDA DA MÚSICA FRÈRE JACQUES 
 

Compasso 4 por 4 #d4 1ª Vez #1 
Clave de sol >/l 2ª Vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Sinal de Repetição g 
Início de Ritornelo <7 Barra dupla final <k 
Fim de Ritornelo <2   
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves y  &  (   m 

Mínimas N O P Q R  T u 
Semínimas ? : $ ] \    

Colcheias    g h I   

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

 _ " . a B l 1 k .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

    k 1 l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .fr!re .jacques 
 .m)sica3 .anne-.marie .besse 
 .transcritor3 .welington .keffer 
 
 >/l #d4 U"?a:b <7$l?a:b $l?a$l]1 
 >#l #d4 M <7_Nkplrag _Nkplrag 
 >/l #d4 "rk$l]1 rkh1ikh1gl 
 >#l #d4 _Nkplrag _Nkplra_TkO4Q2Ra 
 >/l #d4 "$b?ah1ikh1gl 
 >#l #d4 _Nkplra_TkO4Q2Ra 
 >/l #d4 "$b?a:1_\a "nl:1_\a 
 >#l #d4 _Nkplra_TkO4Q2Ra g 
 >/l #d4 #1nl?a:b<2 #2ya<k 
 >#l #d4 #1_Nkplrag<2 #2_Yk&l(a<k 
 

 
 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 
Frère Jacques 
Música: Anne-Marie Besse 
Transcritor: Welington Keffer 
 
Frère Jacques, 
Frère Jacques, 
Dormez-vous? 
Dormez-vous? 

 
.fr!re .jacques 
.m)sica3 .anne-.marie .besse 
.transcritor3 .welington .keffer 

 
.fr!re .jacques1 
.fr!re .jacques1 
.dormez-vous5 
.dormez-vous5 
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Sonnez les matines! 
Sonnez les matines! 
Din, dan, don. 
Din, dan, don. 
 

.sonnez les matines6 

.sonnez les matines6 

.din1 dan1 don' 

.din1 dan1 don' 

3.10. Música Marcha Soldado 
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LEGENDA DA MÚSICA MARCHA SOLDADO 
 

Compasso 2 por 4 #b4 Primeira vez #1 
Clave de sol >/l Segunda vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Barra dupla final <k 
Fim de Ritornelo <2 Sinal de Repetição g 
    
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves         

Mínimas N O P Q R  T  

Semínimas ? :   \    

Colcheias d E f g h I  x 

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

^ _ " . a B l 1 k .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

    k 1 l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
.marcha .soldado 
.m)sica3 .autor desconhecido 
.transcritor3 .welington .keffer 
 
>/l #b4 "\khfl ?adfl hkhhfl 
>#l #b4 _NkP1RBTa g g 
>/l #b4 ":bxfl g1ggea \1hik 
>#l #b4 _OkQlRBTa g g 
>/l #b4 "h1glfbea #1?bdafb<2 #2nB<k 
>#l #b4 _OkQlRBTa #1_NkP1RBTa<2 #2_NkP1RBTa<k 
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Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 

Marcha Soldado 
Música: Autor desconhecido 
Transcritor: Welington Keffer 
 

Marcha soldado 
Cabeça de papel 
Quem não marchar direito 
Vai preso pro quartel 
 

O quartel pegou fogo 
São Francisco deu sinal 
Acode, acode, acode 
A bandeira nacional 
 

 
.marcha .soldado 
.m)sica3 .autor desconhecido 
.transcritor3 .welington .keffer 
 
.marcha soldado 
.cabe&a de papel 
.quem n>o marchar direito 
.vai preso pro quartel 
 
.o quartel pegou fogo 
.s>o .francisco deu sinal 
.acode1 acode1 acode 
.a bandeira nacional 

3.11. Música Cai, cai, balão 
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LEGENDA DA MÚSICA CAI, CAI BALÃO! 
 

Compasso 4 por 4 #d4 Primeira vez #1 
Clave de sol >/l Segunda vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Barra dupla final <k 
Início de Ritornelo <7 Sinal de Repetição g 
Fim de Ritornelo <2 Ponto de aumento ' 
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves y z & = (  ) m 

Mínimas N O  Q    u 
Semínimas  : $ ] \ [  v 
Colcheias  e f g     

Oitava Dedilhado 
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2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

^ _ " . a B l 1 k .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

    k 1 l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .cai1 cai1 bal>o 
 .m)sica3 .autor desconhecido 
 .transcritor3 .welington .keffer 
 
 >/l #d4 UV"\1 <7\'Gl$b\1 \'Gl$b\1 
 >#l #d4 m <7_Yk&l(a g 
 >/l #d4 "[k\1]l$b O'aEFb ]lEaFb]lEaFb 
 >#l #d4 _Yk&l(a _)kZ1=b(a g 
 >/l #d4 "Ql\1[k \1]l$b:a #1N'b\1<2 
 >#l #d4 _)kZ1=b(a g #1_Yk&l(a<2 
 >/l #d4 #2"N'bV<k 
 >#l #d4 #2_Yk&l(a<k 
 

 
 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 
Cai, cai, balão 
Música: Autor desconhecido 
Transcritor: Welington Keffer 
 
Cai, cai, balão 
cai, cai, balão 
Aqui na minha mão 
Não cai não, não cai não, 
Não cai não 
Cai na rua do sabão 
 
Cai, cai, balão 
cai, cai, balão 
Aqui na minha mão 
Não vou lá, não vou lá, 
Não vou lá 
Tenho medo de apanhar! 
 

 
.cai1 cai1 bal>o 
.m)sica3 .autor desconhecido 
.transcritor3 .welington .keffer 

 
.cai1 cai1 bal>o 
cai1 cai1 bal>o 
.aqui na minha m>o 
.n>o cai n>o1 n>o cai n>o1 
.n>o cai n>o 
.cai na rua do sab>o 

 
.cai1 cai1 bal>o 
cai1 cai1 bal>o 
.aqui na minha m>o 
.n>o vou l(1 n>o vou l(1 
.n>o vou l( 
.tenho medo de apanhar6 
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3.12. Música Noite feliz 
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LEGENDA DA MÚSICA NOITE FELIZ 
 

Compasso 3 por 4 #C4 Fim de Ritornelo <2 
Clave de sol >/l Barra dupla final <k 
Clave de fá na 4ª linha >#l Sinal de Repetição g 
Início de Ritornelo <7 Ponto de aumento ' 
    
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves         

Mínimas N O P Q R s T  

Semínimas ? : $ ] \ [ w  

Colcheias  E  g h I j  

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

 _ " . a B l 1 k .>3 
    5  3 2 1 Mão Esquerda 

    k  l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .noite feliz 
 .m)sica3 .franz .gruber 
 .transcritor3 .welington .keffer 
 
 >/l #C4 "\'li1\l p'a \'li1\l 
 >#l #C4 _N'kP'lR'a g g 
 >/l #C4 "p'a .ok: "t'l 
 >#l #C4 _N'kP'lR'a _O'kR'BT'a g 
 >/l #C4 .n1 "r'a <7sl[ 
 >#l #C4 _N'kP'lR'a g <7_N'kQ'BS'a 
 >/l #C4 ".?'k"j1[l \'Bil\B  p'a<2 
 >#l #C4 _N'kQ'BS'a _N'kP'lR'a g<2 
 >/l #C4 ".ok:L ]'kel"wa .n'l 
 >#l #C4 _O'kR'BT'a g _N'kP'lR'a 
 >/l #C4 .p'k ?'1hB$a \'kg1:l 
 >#l #C4 _N'kP'lR'a g _O'kR'BT'a 
 >/l #C4 "n'a<k 
 >#l #C4 _N'kP'lR'a<k 
 

 
 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 
Noite feliz 
Música: Franz Gruber 
Transcritor: Welington Keffer 
 

Noite feliz, noite feliz 

 
.noite feliz 
.m)sica3 .franz .gruber 
.transcritor3 .welington .keffer 
 

.noite feliz1 noite feliz 
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Ó senhor, Deus de amor 
Pobrezinho nasceu em Belém 
Eis na lapa, Jesus nosso bem 
Dorme em paz, ó Jesus 
Dorme em paz, ó Jesus 
 

.+ senhor1 .deus de amor 

.pobrezinho nasceu em .bel=m 

.eis na lapa1 .jesus nosso bem 

.dorme em paz1 + .jesus 

.dorme em paz1 + .jesus 
 

3.13. Música Terezinha de Jesus 
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LEGENDA DA MÚSICA TEREZINHA DE JESUS 
 

Compasso 3 por 4 #C4 1ª Vez #1 
Clave de sol >/l 2ª Vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Sinal de Repetição g 
Início de Ritornelo <7 Ponto de aumento ‘ 
Fim de Ritornelo <2 Barra dupla final <k 
Sustenido %   
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves         

Mínimas N O P Q R s T u 
Semínimas ? : $    w v 
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Colcheias d E  g h I j  

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

 _ " . a B l 1 k .>3 
    5  3 2 1 Mão Esquerda 

    k  l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .terezinha de .jesus 
 .autor3 .chico .buarque 
 .transcritor3 .welington .keffer 
 
 >/l #c4 u"hljk <7$a$hljk paj1j 
 >#l #c4 uv <7_p'kr'lt'a g 
 >/l #c4 .?k"w1il%hb slibjl .:kd1d"jlib 
 >#l #c4 _p'k%r'lt'a _p'kS'bN'a g 
 >/l #c4 .?1"wlJ.D1 "WlIbIHa%Gb #1PaHlJk<2 
 >#l #c4 _p'kr'lt'a _%O'k%Q'lt'a #1_p'kr'lt'a<2 
 >/l #c4 #2"PaIbJl :kD1D"JlIb .?1"WlJ.D1 
 >#l #c4 #2_p'kr'lt'a _p'kS'bN'a _p'kr'lt'a 
 >/l #c4 "WlIbIHa%Gb P'a<k 
 >#l #c4 _%O'k%Q'lt'a _p'kr'lt'a<k 
 

 
 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 
Terezinha de Jesus 
Autor: Chico Buarque 
Transcritor: Welington Keffer 
 
Terezinha de Jesus 
Deu uma queda foi ao chão 
Acudiram três cavalheiros 
Todos de chapéu na mão 
 
O primeiro foi seu pai 
O segundo seu irmão 
O terceiro foi aquele 
Que a Tereza deu a mão 
O terceiro foi aquele 
Que a Tereza deu a mão 
 

 
.terezinha de .jesus 
.autor3 .chico .buarque 
.transcritor3 .welington .keffer 

 
.terezinha de .jesus 
.deu uma queda foi ao ch>o 
.acudiram tr<s cavalheiros 
.todos de chap=u na m>o 

 
.o primeiro foi seu pai 
.o segundo seu irm>o 
.o terceiro foi aquele 
.que a .tereza deu a m>o 
.o terceiro foi aquele 
.que a .tereza deu a m>o 
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3.14. Música A barata diz que tem 
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LEGENDA DA MÚSICA A BARATA DIZ QUE TEM 
 

Compasso 2 por 4 #b4 Primeira vez #1 
Clave de sol >/l Segunda vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Barra dupla final <k 
Fim de Ritornelo <7 Bemol < 
Ponto de aumento '   

LEGENDA DA MÚSICA A BARATA DIZ QUE TEM (conclusão) 

Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves         

Mínimas N O P Q R s T  

Semínimas ?  $ ] \ [ w v 

Colcheias d E f g h i j  

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

^ _ " . a B l 1 k .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

    k 1 l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .a barata diz que tem 
 .m)sica3 .autor desconhecido 
 .transcritor3 .welington .keffer 
 
 >/l #b4 .?'1"<jl iBhaiB<jl .?1dek 
 >#l #b4 _Nkp1rB<ta _NkqBsa g 
 >/l #b4 "<jlIB<jl.D1 "[BGag .E1eee 
 >#l #b4 _Nkp1rB<ta _NkqBsa _<tkolqa 
 >/l #b4 .E1eElE1 GkgF1El ?aDad 
 >#l #b4 _<tkolqa g _NkqBsa 
 >/l #b4 .]k"IaI .?1"HaIB .D1"<JlIBHa 
 >#l #b4 _NkqBsa _Nkp1rB<ta g 
 >/l #b4 .?1DBd ]k"IaI .?k"HBIl 
 >#l #b4 _NkqBsa g _Nkp1rB<ta 
 >/l #b4 .Dk"<j1IlHB #1]av<2 
 >#l #b4 _Nkp1rB<ta #1_NkqBsa<2 
 >/l #b4 #2"Qa<k 
 >#l #b4 #2_NkqBsa<k 
 

 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 

 
A barata diz que tem 
Música: Autor desconhecido 
Transcritor: Welington Keffer 

 
.a barata diz que tem 
.m)sica3 .autor desconhecido 
.transcritor3 .welington .keffer 
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A barata diz que tem 
Sete saias de filó 
É mentira da barata 
Ela tem é uma só 
Há, há, há, hó, hó, hó 
Ela tem é uma só 
Há, há, há, hó, hó, hó 
Ela tem é uma só 
 
A barata diz que tem 
Um anel de formatura 
É mentira da barata 
Ela tem é casca dura 
Há, há, há, hó, hó, hó 
Ela tem é casca dura 
Há, há, há, hó, hó, hó 
Ela tem é casca dura 
 

 
.a barata diz que tem 
.sete saias de fil+ 
.= mentira da barata 
.ela tem = uma s+ 
.h(1 h(1 h(1 h+1 h+1 h+ 
.ela tem = uma s+ 
.h(1 h(1 h(1 h+1 h+1 h+ 
.ela tem = uma s+ 

 
.a barata diz que tem 
.um anel de formatura 
.= mentira da barata 
.ela tem = casca dura 
.h(1 h(1 h(1 h+1 h+1 h+ 
.ela tem = casca dura 
.h(1 h(1 h(1 h+1 h+1 h+ 
.ela tem = casca dura 

3.15. Música Escravos de Jó 
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LEGENDA DA MÚSICA ESCRAVOS DE JÓ 
 

Compasso 2 por 4 #b4 Primeira vez #1 
Clave de sol >/l Segunda vez #2 
Clave de fá na 4ª linha >#l Barra dupla final <k 
Início de Ritornelo <7 Sinal de Repetição g 
Fim de Ritornelo <2 Ponto de aumento ' 
  Ligadura de Prolong. `c 
Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Pausa 

Semibreves         

Mínimas   P  R   u 
Semínimas ? :  } \ [ w V 

Colcheias  E f g h I j x 

Oitava Dedilhado 

2ª 3ª 4ª 5ª 1 2 3 4 5 Mão Direita 

^ _ "  a B l 1 k .>3 
    5 4 3 2 1 Mão Esquerda 

    k 1 l b a _>3 
 

 

Transcrição da música para o Sistema Braille 
 

 
 .escravos de .j+ 
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 .m)sica3 .autor desconhecido 
 .transcritor3 .welington .keffer 
 
 >/l #b4 vx"hB <7\k%g1fl :'Bfl 
 >#l #b4 U <7_:k\Bwav _:k%}l[av 
 >/l #b4 "EBFlEBDa _tB ":1_wB 
 >#l #b4 _:k%}l[av ^wk:l\a g 
 >/l #b4 ":1_wB "E1_JB"EaHl w`cJkI1 
 >#l #b4 ^wk:l\av _:k%}l[av ^wk:l\av 
 >/l #b4 "\'lea fleBjaeB fleBjaeB 
 >#l #b4 _:k\Bwav g g 
 >/l #b4 flEBFl%g1 \'kEB FlEBJaEB 
 >#l #b4 _:k%}l[av _:k\Bwav g 
 >/l #b4 "flEBJaEB FlEBFl%g1 #1\'kEB<2 
 >#l #b4 _:k\Bwav _:k%}l[av #1_:k\Bwav<2 
 >/l #b4 #2rk<k 
 >#l #b4 #2_:k\Bwav<k 
 

 
 

Transcrição da letra da música para o Sistema Braille 
 

 
Escravos de Jó 
Música: Autor desconhecido 
Transcritor: Welington Keffer 
 
Escravos de Jó 
Jogavam caxangá 
Tira, põe 
Deixa ficar 
 
Guerreiros com guerreiros 
Fazem zigue-zigue-zá 
Guerreiros com guerreiros 
Fazem zigue-zigue-zá 
 
Escravos de Jó 
Jogavam caxangá 
Tira, põe 
Deixa ficar 
 
Guerreiros com guerreiros 
Fazem zigue-zigue-zá 
Guerreiros com guerreiros 
Fazem zigue-zigue-zá 

 
.escravos de .j+ 
.m)sica3 .autor desconhecido 
.transcritor3 .welington .keffer 
 
.escravos de .j+ 
.jogavam caxang( 
.tira1 p[e 
.deixa ficar 

 
.guerreiros com guerreiros 
.fazem zigue-zigue-z( 
.guerreiros com guerreiros 
.fazem zigue-zigue-z( 

 
.escravos de .j+ 
.jogavam caxang( 
.tira1 p[e 
.deixa ficar 

 
.guerreiros com guerreiros 
.fazem zigue-zigue-z( 
.guerreiros com guerreiros 
.fazem zigue-zigue-z( 
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