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Samba is recognized around the 
world today as a popular icon of  Brazilian 
culture and national identity. It has its most 
celebrated expression in the Brazilian 
Carnival and encompasses both music and 
dance. While there are many stylistic 
influences in the origin of  samba, its main 
roots go back to Africa.

The modern samba that emerged at 
the beginning of  the 20th century is most 
often in 2/4 time and can be heard in a 
variety of  styles from the thundering 
batucada rhythms of  the samba schools 
with full chorus to the simplicity of  a solo 
singer accompanied by handclaps alone.

T h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  
performance of  the traditional sambas 
were often various types of  guitars, 
including,  for most people,  the 
quintessential samba instrument, the 
cavaquinho, a small guitar similar to a 
mandolin and a variety of  percussion 
instruments including tamborim, caixa, 
pandeiro, agogo, ganza and surdo.

Chapter1: SAMBA

O samba é reconhecido em todo o 
mundo como símbolo da cultura e 
identidade do Brasil. Sua maior expressão 
está relacionada ao Carnaval brasileiro. O 
samba abrange música e dança. Mesmo 
tendo sido influenciado por diversos 
estilos musicais em sua origem, a raiz 
principal do samba nos remete de volta à 
África.

O samba moderno, surgido no 
início do Século XX, é normalmente 
tocado em compasso 2/4 e pode ser 
ouvido em uma variedade de estilos que 
vão do poderoso ritmo das baterias das 
escolas de samba, ao simples acompa-
nhamento de coro de vozes e palmas.

Os instrumentos utilizados para 
tocar samba, são vários tipos de violões, 
inclusive o cavaquinho, pequena variação 
do violão similar ao mandolim, 
considerado um dos instrumentos 
essenciais do samba. Também usa-se uma 
variedade de instrumentos de percussão 
como: tamborim, caixa, pandeiro, agogô, 
ganzá e surdo.


