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A peça caos vs ego foi escrita para investigar as diversas formas possíveis de tocar caxixis e para
explorar sonoridades alternativas dos instrumentos de samba. O título Caos vs ego representa o
contraponto de sonoridades do caxixi, que possui naturalmente um som caótico, das sementes,
e dos instrumentos de samba, que representam o som do samba, que é uma identidade sonora
coletiva, ou o eu coletivo, o ego. No decorrer de toda a peça é possível perceber as sonoridades
do samba e de texturas caóticas entrando em diversos tipos de diálogos, incluindo conflitos.

Indicações gerais

*1

- colocar o ovinho entre as palmas das duas mãos. Enquanto gira o ovinho para que haja um
chiado contínuo, abrir e fechar os dedos em intervalos de 5 a 10 segundos. A abertura e
fechamento dos dedos tem um resultado sonoro de glissando. Quando os dedos se abrem, o
som fica mais agudo. Manter o som até onde a seta indicar.

*2

- colocar um tamborim invertido sobre a pele do surdo (pele do tamborim em contato com a
pele do surdo) e desliza-lo. O resultado sonoro é um chiado.

*3

- Enquanto executa os desenhos ritmicos com baquetas de caixa no surdo, com a outra mão

pressionar o tamborim e deslizá-lo contra a pele do surdo. O resultado sonoro é um som de
glissando. No compasso 11 repetir o desenho ritmico dentro do quadrado. Na entrada dos
caxixis no compasso 3/8, manter o desenho enquanto conta os compassos. Entre o número 13
e 14 existem 6 compassos.

*4

- Com as duas mãos lado a lado e a palma pra cima. Posicionar o tamborim com a pele pra

baixo e feijões dentro, sobre as mãos. Percutir a pele do tamborim com os dedos das mãos.
A semínima com um desenho de círculo deverá ser executada com a percussão dos dedos,
seguida de um movimento de giro das mãos, provocando um som contínuo dos feijões
escorregando sobre a pele do tamborim.

*5

- Fazer o mesmo que a observação *3 seguindo com precisão as direções da seta, que indicam
as notas do glissando. Seta para cima corresponde ao glissando para o agudo. Seta para
baixo corresponde ao glissando para o grave.

*6

- Com as duas mãos, segurar o pandeiro com a pele pra baixo e com feijões dentro. Fazer

movimentos circulares com as mãos de tal maneira que os feijões deslizem sobre o pandeiro,
provocando um som continuo e com oscilações de frequência. Executar o desenho até onde a
seta indicar. Entre os números 13 e 14 há 6 compassos.

*7

- Balançar para cima o pandeiro de tal maneira que os feijões percutam o pandeiro. As setas

para baixo indicam glissando para o grave e para cima indicam glissando para o agudo. Para
fazer a diferenciação das frequências, inclinar para a frente o pandeiro de tal maneira que os
feijões percutam as bordas, provocando sons agudos. Opostamente, manter o pandeiro em

linha com o chão de tal maneira que os feijões percutem o centro do pandeiro, provocando
sons mais graves.

*8

- Colocar os pés de surdo (ou outro tipo de barra de metal ou madeira) deitados sobre o timbal e
deslizá-lo sobre a pele enquanto toca o desenho rítmico. O resultado sonoro é um glissando,
que deve respeitar a indicação das setas.

*9

- Esticar os polegares de ambas as mãos e posicionar a alça dos caxixis sobre cada um dos

polegares. Com os dedos médio e indicador, percutir sobre a alça dos caxixis, provocando um
som articulado. Caso seja mais confortável, é possível posicionar os caxixis sobre colchões, e
não sobre os polegares.

*10

- Em um colchão, posicionar 6 caxixis escalonados (do mais grave ao mais agudo), da esquerda
para a direita em linha reta, de tal forma que todos os 6 caxixis fiquem facilmente acessíveis
para os players 3 e 5. Cada um dos players ficará em um dos lados dessa linha, ou seja, para
um desse players o mais grave ficará à esquerda e o mais agudo á direita. Juntos, executarão
uma mesma frase com esses caxixis, exigindo agilidade de ambos. Com os dedos, percutir
sobre a alça dos caxixis, provocando um som articulado.

*11

- A partir desse trecho, segurar os caxixis e percuti-los contra o colchão, e soltá-los rapidamente
mantendo-os em posição, para que o outro player possa tocar. A partir do terceiro tempo do
compasso 74, ambos os players segurarão os caxixis e passarão a tocar no ar, de forma
tradicional. o player 3 vai usar os caxixis médios, não os agudos como indicado na partitura.

*12

- Rulo no surdo com baquetas de tímpanos, com caxixis posicionados sobre o surdo.

*13

- posicionar o ovinho nas mãos, da mesma forma que no *1. As 3 alturas vão ser estabelecidas
pelo grau de abertura de dedos das mãos. Importante que essas 3 alturas sejam definidas.

*14

- com baquetas bacalhau (varetas de nylon) grossas. Tocar rim shots no surdo sempre. As

alturas do glissando vão ser diferenciadas pela posição da ponta das baquetas. Quanto mais
próximas do centro, mais graves, quanto mais próximas da borda, mais agudas.

*15

- Adicionar os caxixis em cada mão segurando pela alça. No final haverá 3 caxixis em cada mão.
Todos tocados tradicionalmente, com as sementes percutindo a cabaça.

*16

- Em um colchão, posicionar 6 caxixis escalonados (do mais grave ao mais agudo), da esquerda
para a direita em linha reta, de tal forma que todos os 6 caxixis fiquem facilmente acessíveis
para os players 3 e 5. Com os dedos, percutir sobre a alça dos caxixis, provocando um som
articulado. Tocar as alturas correspondentes na partitura.

*17

- MOLA: Prender uma mola de reco-reco de mola sobre a superfície do repinique, de tal maneira
que a mola esteja esticada e toda sua extensão esteja em contato com a pele. As pontas da mola

devem estar amarradas na estrutura do repinique, para que não solte. Os sons tradicionais do
repinique, como a pele e rim shots serão preservados. O som da mola acontece quando a
baqueta percute sobre a mola.
Compasso 62: é possível fazer o glissando de duas formas, enquanto percute a mola: 1 esticando para os lados a mola com os dedos (é importante que a mola esteja bem amarrada no
repinique); 2 - percutindo a mola com dead strokes, aumentando a pressão da baqueta contra a
mola e tocando mais próximo das pontas, deixando o som mais agudo.

Compasso 129

- Os players 1, 2, 3, 4 e 6 tocam simultaneamente seus instrumentos e um caxixi.

Defasagem (Phasing)

- COMPASSO 167: neste compasso o player 5 vai reger o restante do grupo. Os movimentos do

caxixi representam a pulsação. Porém, haverá um phasing entre as duas mãos do player 5. A
mão direita estará um pouco mais rápida que a esquerda. Repetir diversas vezes ate que o
ciclo termine, quando a mão direita estiver 2 tempos à frente da mão esquerda, ou seja,
quando as mãos voltarem a fazer exatamente o mesmo movimento.
Os players 2, 4 e 6 seguem a mão direita, e os players 1 e 3 seguem a mão esquerda do player
5. A resultante sonora do grupo ficará diferente no final do ciclo que, quando concluido, deve
entrar no compasso seguinte (168) com uma entrada do player 5, quando o grupo volta a tocar
sincronizadamente.

Rallentando individual

- COMPASSOS ANTERIORES AO 197: O Player 4 manterá o desenho rítmico do compasso 195

e será o guia metronômico dos players 1, 2, 3 e 6. Esses outros 4 players começarão a tocar
semicolcheias com velocidade regular mas não determinada, no compasso indicado com uma
fermata sobre semicolcheias. Então esse players vão ralentar de forma bastante gradual até
entrar em uníssono com o player 4, que em seguida devem dar entrada para entrar no
compasso 197.

Improviso antes dos últimos 2 compassos

- Cada player entrará em um momento diferente no improviso. Os players que ainda não

entrarem no improviso devem continuar tocando sincronizadamente. Esse improviso deve
representar o “Caos”. Logo, pode ser bastante intenso e irregular. Todo o grupo deve aguardar
o retorno do player 5 ao palco, que vai dar a entrada para os últimos 2 compassos.

Último compasso

- Todos os players que tocam ovinho devem fazer o mesmo que na indicação *1, considerando
que vão começar com os dedos abertos (som agudo) e fechar gradualmente.

Indicações por Player

PLAYER 1
COMPASSO 78 - tira tamborim: remover o tamborim sobre o surdo e continuar tocando o surdo.
COMPASSO 83 - tocar o surdo enquanto abafa a pele com a outra mão.
COMPASSO 86 - Tamborim: a altura de cima se refere ao tamborim abafado com o dedo e a
altura debaixo à pele solta.
COMPASSO 99 - tocar com a baqueta de caixa no aro do tamborim. A diferenciação de notas do
glissando se dá mudando a área da baqueta que percute o tamborim. Se for mais pro meio a
nota sai mais grave, se mais próximo da ponta, a nota sai mais aguda.

COMPASSO 102 - voltar a tocar a pele do tamborim.
COMPASSO 104 - a altura mais grave deve ser tocada com o surdo (manter o tamborim
suspenso com uma das mãos)
COMPASSO 113 - tocar com 2 caxixis (parecidos). A altura mais aguda se refere ao caxixi da
direita e a mais grave ao caxixi da mão esquerda.
COMPASSO 191 - vide indicações gerais *14

Player 2
COMPASSO 78 - tocar o timbal da maneira tradicional, diferenciando os 3 sons indicados na
partitura.
COMPASSO 91 - bacalhau vibrando: posicione um bacalhau (baqueta de nylon ou vareta) deitado
sobre o timbal com uma das pontas para fora da pele. Colocar a palma de uma das mãos sobre a
ponta do bacalhau que está sobre a pele e com a outra mão pinçar a ponta do bacalhau que está
para fora. O bacalhau vai começar a vibrar. Em seguida deslize o bacalhau para dentro da pele do
timbal, de tal maneira que o som de vibração faça um glissando para o agudo.
COMPASSO 99 - dedos glissando: Tocar o desenho ritmico com o som tradicional (dum) usando
apenas uma das mãos. A diferenciação do glissando vai ser feita posicionando a lateral da outra
mão sobre o centro da pele do timbal e deslizando-a para a borda.
COMPASSO 189 - fazer o glissando começando com tapa e chegando ao som grave, no centro
do timbal, no final do desenho.

Player 3
COMPASSO 89 - platinas do pandeiro: com uma das mãos segurando o pandeiro, tocar com os
dedos da outra sobre as platinas do pandeiro. No compasso 94, tocar com som de tapa sobre a
pele do pandeiro.
COMPASSO 99 - dedos glissando: Tocar o desenho ritmico com o som tradicional (dum) usando
apenas uma das mãos. A diferenciação do glissando vai ser feita posicionando a lateral da outra
mão sobre o centro da pele do timbal e deslizando-a para a borda.

Player 4
COMPASSO 88 - Diferenciar os 3 timbres do surdo usando baqueta de caixa, conforme indicado:
Arame - tocar com o cabo da baqueta sobre o ferro lateral, que conecta os aros do surdo; Casca
- tocar com a bota da baqueta sobre o corpo do instrumento (madeira); Aro - tocar com o corpo
da baqueta sobre o aro do surdo.
COMPASSO 102 - Usar aponta inversa da baqueta de surdo e tocar conforme indicação geral *3.
COMPASSO 187 - tocar conforme indicação geral *14.

Player 6
COMPASSO 87 - Tocar em três áreas diferentes do repinique, conforme indicado na partitura:
ARAME: tocar no ferro que une os aros do repinique com o corpo da baqueta de repinique;
CASCA - tocar no corpo do repinique com a ponta da baqueta; Aro - Tocar no aro com o corpo
da baqueta.

COMPASSO 153 - Tocar com a mão no repinique. A nota de cabeça normal toca-se da mesma
forma que o dum da conga. A nota com x deve ser tocada com tapa (slap).

PLAYER 5 (SOLO)
GRIP DO CAXIXI: Com exceção do começo, quando os caxixis estão no colchão, segurar os
caxixis com os quatro dedos e o polegar parcialmente esticados e envolvendo o corpo (palha) do
caxixi.
COMPASSO 79, 81, 81 E 85: trocar caxixis. A ideia é que em cada troca dos pares de caxixis eles
fiquem maiores e mais graves, com exceção da troca no compasso 85, que deve ser para um par
de caxixis que sejam fáceis para tocar os desenhos rítmicos complexos que se seguem.
COMPASSOS FINAIS

DERRAMAR SEMENTES: Deixar preparado um timbal que ficará invertido (com a pele para baixo)
e com muitas semente dentro. Suspender o timbal e caminhar pela platéia enquanto toca na pele
por baixo do timbal. A proposta é que quando tocado o timbal vai lançar para cima várias
sementes, causando um efeito visual e sonoro.
IMPRO COM A PLATEIA: enquanto toca o timbal, algumas pessoas irão distribuir caxixis pela
platéia, que podem tocar caxixis da maneira que quiserem, provocando um caos sonoro. Depois
de tocar o timbal, pegue um par de caxixis e faça improvisos com a plateia.
VOLTAR, PEGAR OVINHO, DAR ENTRADA: depois do improviso com a plateia, voltar para o
palco, dar um sinal de corte, para que a plateia pare de tocar os caxixis e rapidamente virar-se
para os músicos do palco e dar a entrada para os últimos dois compassos.
LEGENDAS PLAYER 5 (SOLO)

As duas alturas indicadas nas partitura dizem respeito a caxixis diferentes. A de cima refere-se ao
caxixi da mão direita e a de baixo ao caxixi da mão esquerda.
Toque tradicional do caxixi. Com a cabaça apontada para baixo, fazer um movimento
de tal maneira que as sementes percutam a cabaça.

Rulo de caxixi: o rulo deve ser feito girando o antebraço rapidamente, em movimentos
de vai e vem.

Toque mais forte de caxixi: Com a cabaça apontada para frente e para cima, fazer um
movimento de tal maneira que as sementes percutam a cabaça. O som resultante é
consideravelmente mais forte que o som tradicional de caxixi.

Toque mais fraco de caxixi. Com a cabaça apontada para trás, fazer um movimento de tal
maneira que as sementes percutam a cabaça. O som resultante é consideravelmente mais
fraco que o som tradicional de caxixi (para quem está na plateia)

Som de palha para baixo. Considerando o caxixi da mão direita, com a cabaça apontada
para a esquerda fazer um movimento para baixo de tal maneira que as sementes
percutam a palha lateral do caxixi e um pouco da cabaça. Fazer o mesmo movimento
com a mão esquerda, com a cabaça apontando para a direita.
Som de palha para cima. Considerando o caxixi da mão direita, com a cabaça apontada
para a esquerda fazer um movimento para cima e para trás de tal maneira que as
sementes percutam a palha lateral do caxixi e um pouco da cabaça. Fazer o mesmo
movimento com a mão esquerda, com a cabaça apontando para a direita.

Som de palha para trás. Com a cabaça apontada para cima, fazer um movimento para
baixo de tal maneira que as sementes percutam a palha das costas do caxixi, sem
encostar na cabaça.

Considerando as duas mãos. Gire o antebraço de tal maneira que a cabaça vai apontar um
pouco mais para a esquerda. O movimento deve ser extremamente rápido e acompanhado
de um pequeno movimento de percussão de pulso. O resultado é um som tradicional de
caxixi um pouco mais chiado, com as sementes demorando um pouco mais para assentar.

Considerando as duas mãos. Gire o antebraço de tal maneira que a cabaça vai apontar
um pouco mais para a direita. O movimento deve ser extremamente rápido e
acompanhado de um pequeno movimento de percussão de pulso. O resultado é um som
tradicional de caxixi um pouco mais chiado, com as sementes demorando um pouco
mais para assentar.

