
 
 

1 

Viola nos Sambas do Recôncavo Baiano 
Cássio Nobre 1 

cassionobre@gmail.com 

Resumo 
 

A "viola" é um instrumento musical de dez cordas trazido pelos colonos ibéricos para a 
região do Recôncavo Baiano (Bahia, Brasil) no século 16. Ela está intimamente 
associada com o "samba de roda", uma expressão cultural tradicional em comunidades 
com forte legado de matrizes africanas, apesar da dificuldade em encontrar tocadores de 
viola hoje em dia – os violeiros. Alguns grupos musicais ainda preservam violas em seu 
conjunto instrumental como um símbolo da "tradição" e de "patrimônio cultural 
imaterial". O principal objetivo deste trabalho2 é propor uma discussão sobre as violas e 
os violeiros remanescentes, analisando as transformações e intercâmbios culturais que 
ocorreram lá, especialmente em relação a: 1) a substituição do machete por outros 
instrumentos musicais; 2) a interferência de políticas públicas na vida dessas 
comunidades. 
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Abstract 
 
The “viola” is a ten stringed musical instrument brought by Iberian settlers to the 
region of the “Recôncavo Baiano” (Bahia, Brazil) in the 16th century. It is closely 
associated with the “samba de roda”, a traditional cultural expression in communities 
with a strong legacy of African matrix, even though the viola players (violeiros) are 
hardly found nowadays. Some musical groups still preserve violas in their instrumental 
ensemble as a symbol of “tradition” and “cultural intangible heritage”. The main 
objective of this dissertation is to propose a discussion about the machete and its 
remaining players, and to analyze the cultural changes and exchanges that occurred 
there, specially in relation to: 1) the substitution of the machete for other musical 
instruments; 2) the interference of public policies in the lives of those communities.       
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