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chiquinha corta jaca    #a 

 

.ga)cho 

.o .corta-.jaca de .c( e .l( 

.tango .brasileiro 

.francisca .gonzaga 

-- .transcri&>o em musicografia braille3 

  .jonathan .franco .rocha 

 

-- .rela&>o dos sinais 

  espec/ficos em musicografia3 

#b  repetir os )ltimos #b 

  compassos 

#h#d  retornar #h compassos 

  e repetir os primeiros #d 

  compassos da sequ<ncia 

#d#c  retornar #d compassos 

  e repetir os primeiros #c 

  compassos da sequ<ncia 

#ai#c  retornar #ai compassos 

  e repetir os primeiros #c 

  compassos da sequ<ncia 

.8  acento 

>  sinal de palavra 

<7  abre ritornello 

<2  fecha ritornello  
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#1  casa #a de ritornello 

#2  casa #b de ritornello 

>fine  sinal de fim da m)sica 

>dc al >fine  repetir a 

  m)sica do come&o e terminar 

  no sinal de fim' 

 

<#b4 

 

a .>'>batuque' 

    m"!++99--!!xi+9- 

  _>^e'!_g'^! 

 

.>'m"!//%00--!!xi/0- 

_>^f'!_f'^! 

 

.> #b 

_> #b 

 

e .>'>canto'm.ecc&=(!c) 

  _>^z_g++00=gg+0 

 

.>.!%(!%yfg 

_>_&h//%##(hh/# 
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chiquinha corta jaca    #c 

 

.>;&e.!yj& 

_>_zg++00=gg+0 

 

.>.i'-&[- 

_>_&h//%##(hh/# 

 

i .> #h#d 

i _> #h#d 

 

ac .>'>canto'm.z<&zcc%yzc! 

   _>^z%_g99%--=gg9- 

 

.>.(%=()e.8e 

_>^(_h++99(hh+9 

 

ae .>'m.i)!cc%(!c%y 

   _>^!_h//%##(hh/# 

 

.>;&ccz.!c=e.8e 

_>_zg++00=gg+0 

 

ag .> #d#c 

   _> #d#c  
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bj .>;z"!++99--!!xi+9- 

   _>'>batuque'^e'!_g'^! 

 

ba .> #ai#c 

   _> #ai#c 

 

bd .>.:#0-;:#0- >fine 

   _>^:-_:+9- 

 

be .>'<7.?;:+>coro>e>dan&a' 

   _>'<7_f)/#)/#_d_)/#)/# 

 

.>'m;d0*)<9<j0.e+ 

_>_&j/#)/#_d_j/# 

 

.>.?+;?+ 

_>_g!+0!+0_d_!+0!+0 

 

.>'m.i=di 

_>_=i+0!+0_d_i+0 

 

.>"w.\+ 

_>_f)/#)/#_d_)/#)/# 
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chiquinha corta jaca    #e 

 

cj .>.?\+ 

   _>_f)/#)/#_d_)/#)/# 

 

.>.ghij 

_>_d_!+0!+0g!+0!+0 

 

.>'*.)d=zccy!c= 

_>_=i+0!+0_d_i+0 

 

cc .> #h#d 

   _> #h#d 

 

cg .> #1 "}.}0 

   _> #1 _e!#0!#0g!#0!#0 

 

.>'m.fz%de 

_>_zi##00!ii#0 

 

.>.[-.ci-f 

_>^i_(/%#0(/#0f(/#0(/#0 

 

dj .>.s-<2 

   _>^i.8i-.8j-.8*j*-<2  
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.> #2 "w.\# 

_> #2 _e_)+0)+0h)+0)+0 

 

.>.?;?0 

_>_d_)/#)/#f)/#)/# 

 

.>.q0 

_>_g!+0!+0_d_!+0!+0 

 

.>.g0x>f'.8.i/%0<k 

_>_}+9-.8^[%+9-<k 

 

>dc al >fine 
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