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- Frevo entortado é uma peça para caixa solo inspirada na levada de caixa do frevo

pernambucano. São variações principalmente rítmicas e timbrísticas. Logo, é interessante
manter a esfera do frevo. Uma das características mantidas na peça é a ideia de que o frevo é
sempre “pra frente”, no sentido de acelerar aos poucos. Essa característica é assinalada na
peça com clareza e deve ser seguida.

- A peça é tocada integralmente com a esteira desligada.
- Muitos sons da caixa usados na peça funcionam melhor com a pele mais solta. Importante
considerar a afinação da pele conforme o potencial dos timbres.

- Os movimentos para pegar a baqueta na peça são extremamente rápidos. Assim, recomendase que ela fique muito perto, como por exemplo sobre a pele do percussionista sentado.

- Existem diferentes áreas de toque usadas para se tocar a peça. Considerando a clave de sol,
se as notas escritas estiverem na nota ré ou fá (primeiro espaço abaixo no pentagrama) tocar no
aro ou borda (conforme cada desenho) mais próximos do/da percussionista, com exceção do
click bossa nova. Quando as notas escritas estiverem na nota si (terceira linha) tocar exatamente
no centro da caixa. Quando as notas escritas estiverem no mi ou fá (quinta linha acima no
pentagrama), tocar na borda mais distante do/da percussionista.

Legendas
Rim shot dedo: Com o dedo indicador esticado, tocar simultaneamente a borda da pele
e o aro da caixa.

Tocar com a ponta de um dos dedos no centro.

Tocar com a ponta de todos os dedos de uma das mãos no centro da caixa, enquanto
abafa a pele com a outra mão.

Tocar com o cabo da baqueta de caixa no aro.

Rim shot com baqueta: tocar simultaneamente a pele e o aro com a baqueta de caixa.

Simultaneamente ao toque de rim shot, com um dos dedos da outra mão, pressionar e
soltar o centro da pele de caixa em movimentos alternados e rápidos, a fim de modificar
a ressonância, que deve ser similar a um vibrato.

Toque normal: tocar com a ponta da baqueta no centro da pele.

Click de bossa nova agudo: com a ponta posterior da baqueta encostada próximo ao
centro, tocar com o corpo da baqueta no aro. É importante distinguir um som agudo de
um grave. Quando a baqueta é tocada com o corpo no aro mais próximo da ponta o som
fica mais agudo. Este símbolo se refere ao som agudo.
Click de bossa nova grave: o mesmo som da legenda anterior, grave.

Rim shot com todos os dedos: todos os dedos de uma das mãos, com exceção do
polegar, tocam simultaneamente o aro e a borda da pele da caixa.

Rulo com uma mão somente: tocar com a baqueta de uma das mãos e deixar a baqueta
rebotar o maior número de vezes possível dentro da duração da nota determinada.

Rulo de toque duplo: Cada semicolcheia equivale a dois toques de cada mão.

Rulo buzz: Rulo de toques múltiplos em cada mão.

Notações específicas

*1

Neste primeiro compasso da peça, fazer rulos com a ponta de um dos dedos, alternando as
mãos de modo que fique contínuo. Esse rulo pode ser comparado ao rulo de dedo do pandeiro.

*2

Rulo de um toque para cada mão, começando com um dos dedos de cada mão na borda da pele
e mudando gradualmente até chegar no centro da pele com todos os dedos. Essa passagem
gradual também é acompanhado do aumento de pressão das mãos contra a pele. O som
resultante é uma espécie de rulo glissando para o agudo.

*3

Enquanto executa o desenho dos compassos com uma das mãos, a outra encosta a lateral sobre
o centro da caixa e escorrega sobre a pele se aproximando da borda. No compasso seguinte
escorregar a mão sobre a pele voltando à posição inicial. O resultado sonoro é um glissando para
o agudo e depois para o grave, conforme indicado pelas setas acima dos compassos.

*4

Repetir o desenho do compasso o número de vezes necessário para que a outra mão pegue a
baqueta. É desejável que seja o menor número de vezes possível.

*5

Tocar com o cabo da baqueta no aro seguindo especificações. Meio: tocar com o cabo próximo
da área onde a mão segura a baqueta. Ponta: tocar com o cabo próximo da ponta da baqueta. A
linha tracejada indica mudança gradual do meio para a ponta. O resultado sonoro é a mudança
de altura da nota emitida. Quanto mais para a ponta, mais agudo.

*6

Mudança gradual de área de toque e crescendo do som normal de caixa, enquanto o som “rim
shot” se mantem inalterado.

*7

Apesar da modulação métrica entre os compassos 32, 33 e 34 ter alguma dificuldade de
compreensão, uma guia importante são as notas indicadas com uma seta abaixo, que por toda a
modulação mantém exatamente a mesma velocidade. Uma dica importante é tocar essas notas
com a mesma mão.

