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INTRODUÇÃO

A importância das relacoes de colaboracao entre 
compositores e interpretes na música contemporânea e 
defendida na literatura recente por diversos autores. 
Domenici (2012) afirma que “na música contemporânea, 
quando tradicoes de performance ainda nao estao 
estabelecidas, o contato com o compositor e crucial” e 
acrescenta que, para o performer, a colaboracao permite o 
entendimento do estilo do compositor. Ray (2010) diz que 
“nos dias de hoje, o fato dos músicos raramente deterem o 
domínio destes dois processos artísticos (composicao e 
execucao) praticamente demanda que inovacoes 
dependam desta colaboracao”, que tambem favorece a 
ampliacao do repertório e possibilidades tecnicas dos 
instrumentos em questao.

METODOLOGIA

A partir de entrevistas com os quatro professores de 
composicao da Universidade Federal da Paraíba e de uma 
análise da bibliografia ainda escassa sobre o tema, 
majoritariamente composta por artigos escritos por 
interpretes, esse trabalho esboca relacoes entre os 
diferentes conceitos de “colaboracao entre compositores e 
interpretes” encontrados. A metodologia consistiu, 
primeiramente, na transcricao das quatro entrevistas 
gravadas em vídeo com os professores da UFPB e na 
coleta de bibliografia em português publicada nos últimos 
cinco anos sobre o tema “colaboracao 
compositor/interprete”. Posteriormente foi realizada uma 
análise de conteúdo, tanto das entrevistas, quanto da 
bibliografia, procurando elencar as diferentes concepcoes 
associadas às relacoes colaborativas na visao desses 
compositores e interpretes.

RESULTADOS

A pesquisa tem mostrado que, embora nos últimos anos as 
discussoes sobre o tema tenham crescido, ainda nao há 
conceitos definitivos de “colaboracao compositor/interprete”. 
Especialmente no que se refere à música nova, autores, 
compositores e performers entendem de formas diversas o 
trabalho colaborativo. O ponto de partida para compreender 
essas visoes de colaboracao foi categorizar as funcoes que 
o interprete desemprenha em situacoes de colaboracao 
encontradas na análise das entrevistas com os professores 
e na literatura recente sobre o tema.

 → interprete executante

 → interprete consultor

 → interprete encomendador

 → interprete cocriador

 → antes do processo composicional:
  interprete encomendador

 → durante o processo composicional:
  interprete consultor, interprete cocriador

 → depois do processo composicional:
  interprete consultor, interprete executante

LLA – Linguística, Letras e Artes

Verificou-se que há concordância entre alguns autores e os 
compositores entrevistados Valerio Fiel e Marcílio Onofre que, 
em uma colaboracao ideal entre compositor e instrumentista, 
existem possibilidades de acrescer, atraves da performance, 
novos elementos ao estilo do compositor sem, contudo, 
descaracterizá-lo. Uma imagem bastante apresentada por 
autores e a do performer  proativo diante da partitura, com 
iniciativas, devendo tambem buscar o contato com o 
compositor, mostrando seus interesses e opinioes. O trabalho 
colaborativo e tambem frequentemente associado à satisfacao 
e contentamento tanto para compositores quanto para 
interpretes. Conforme Domenici (2010), compositores e 
interpretes acumulam experiências diferentes ao longo de 
seus estudos, que sao direcionados a habilidades específicas, 
de forma que uma situacao de colaboracao traria a ambos os 
benefícios da troca de seus conhecimentos e práticas.
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Em seguida, essas categorias foram associadas a três fases 
distintas nas quais o processo colaborativo pode ocorrer:
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