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TEMA
O que é uma Banda Sinfônica
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=o9UleuyptTI
Vimos na aula anterior a orquestra sinfônica, sua composição e seus
instrumentos. Na aula de hoje vamos conhecer a Banda Sinfônica e o que difere de
uma Orquestra.
A Banda Sinfônica é um Conjunto formado principalmente por instrumentos de
sopro (metais e madeiras) e percussão, totalizando normalmente de 60 a 90 músicos.
A formação básica pode ainda contar com violoncelos e contrabaixos, além do piano e
harpa. Se diferencia das bandas de música (civis ou militares) pela diversidade de sua
formação instrumental. A formação é flexível e pode ser alterada de acordo com a
natureza das obras, incluindo em seu repertório música de concerto. A Banda
Sinfônica tem origem europeia, posterior a Orquestra Sinfônica em projeção, afinal a
Orquestra Sinfônica tem seu nascimento marcado desde de sua constituição à
apreciação. E a Banda Sinfônica como dito constituiu-se como agrupamento marcial,
de entretenimento ao corpo militar, de festejo, e para apenas a seguir adentrar as
salas de concerto para realizar ou procurar desenvolver composições
artísticas, Podendo sim ter em execução obras destinadas a Orquestra Sinfônica e
outros agrupamentos de diferentes períodos, mas tratando-se de repertório adaptado.
O que diferencia uma banda sinfônica de uma orquestra é que, na banda
sinfônica não se utiliza violinos e violas.

Uma banda sinfónica dispõe cinco classes de instrumentos:
•
•
•
•
•

as violoncelo, contrabaixo e a harpa
as madeiras; flautas, flautins, oboés, saxofone, saxofone-tenor,
clarinetes, clarinete baixo, clarone, fagote e o contrafagote
os metais; trompetes, trompas, trombones e tuba
os instrumentos de percussão; tímpanos, xilofone, marimba, triangulo,
caixa, carrilhão sinfônico, bumbo sinfônico, dentre outros
os instrumentos de tecla; piano, cravo.

Cada um dessas modalidades de instrumentos são divididos por naipes, como
também tendo 1º, 2º, 3º e 4º, de cada naipe, e também cada naipe terá o seu chefe de
naipe que auxilia o maestro com a sonoridade dos integrantes do seu naipe.
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Imagem ilustrativa, tirada da internet para demonstração de como é a formação da banda sinfônica.

