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Resumo: Medo de palco, também conhecido como Ansiedade na Performance Musical (APM), acomete 
um número significativo de músicos profissionais, cujo desempenho pode ser prejudicado por uma 
síndrome que envolve a referida situação. O presente trabalho tem por objetivo compreender as 
possíveis causas que desencadeiam uma ansiedade excessiva antes e/ou durante a performance, assim 
como propor estratégias que possam auxiliar e amenizar o problema através de procedimentos 
pedagógicos. As obras de Boris Berman, Dianna Kenny, James Cooke e John Rink foram selecionadas 
como referenciais teóricos, além da contribuição de autores renomados em artigos de pesquisa. 
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Introdução 

Medo de palco é uma condição que acompanha músicos e outros artistas 
que, profissionalmente, tem por característica a exposição em público. Também 
chamado de ansiedade na performance, é um assunto que vem se destacando na 
literatura e no meio acadêmico por apresentar tamanha relevância na preparação de 
atividades que envolvam o momento crucial da apresentação em público. E não precisa 
ser, necessariamente, um público grande, como imaginamos ao usar esta 
denominação, bastam apresentações para bancas, ou outras formações pequenas, que 
já é possível visualizar o medo de palco interferindo na performance. 

Elizabeth Valentine descreve o medo de palco – utilizando o termo 
ansiedade de atuação – como uma “apreensão persistente e angustiosa em torno das 
habilidades interpretativas e sua deterioração real, em um contexto público, até um 
nível injustificado dado à atitude, treinamento e nível de preparação musical do 
indivíduo” (VALENTINE, 2006, p. 199). Em seu trabalho ela relata que 24% dos 
músicos de orquestra dos EUA afirmaram sofrer de medo de palco e 15% o 
consideraram um problema grave. E ela acrescenta que o medo de palco diminui com 
a idade e a experiência, mas sem saber se pelo efeito das apresentações constantes ou 
pela sobrevivência do mais apto à profissão (p. 199). Este é um dado importante: 
quantos músicos deixaram a carreira pelo medo de palco e, portanto, nem aparecem 
nas pesquisas sobre o tema? Essa provável lacuna carece de maiores esclarecimentos, 
os quais, também seriam úteis para a presente abordagem. 

Esta pesquisa tratará dos fatores principais que causam uma ansiedade 
excessiva e prejudicial à performance musical, bem como, estratégias oferecidas por 
diferentes opiniões e áreas de estudo que se dedicaram ao tema de algum modo 
especial. Para muitas pessoas, alguma ansiedade antes do momento da performance é 
benéfica, mas raramente assumida apenas nesse âmbito. A maioria dos músicos – que 
tive a oportunidade de conhecer – relatam uma preocupação especial com o palco e 
com o seu desempenho perante essa sensação inerente à expectativa causada por algo 
importante. Portanto, aprofundar o conhecimento sobre o medo de palco reflete uma 
importância significativa, pois é um assunto pertinente e decisivo à carreira do músico. 
Há casos comprovados de trajetórias prejudicadas, ou redirecionadas, simplesmente, 
por situações traumatizantes desencadeadas pelo medo de palco, ou pela falta de 
preparo à situação que o cerca. 

O tema tem sido abordado com maior relevância nos últimos anos e a 
postura frente ao problema está mudando. A busca por iniciativas que possam 
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representar algum auxílio na diminuição desses efeitos abrange diversos caminhos, 
como a farmacologia, a psicologia, técnicas de meditação, relaxamento, respiração, 
além de muitos outros que possam ser experimentados e comunicados no meio musical 
conferindo algum suporte para quem se interessa pelo assunto. 

Há relatos de iniciativas bem-sucedidas no ramo da música, como em 
alguns cursos, onde os professores organizam momentos informais de performance 
para induzir os alunos a se apresentar em um ambiente propício a comentários, com o 
objetivo de preparar os alunos para a observação de si mesmos como intérpretes e da 
projeção de suas performances. Essa oportunidade gera no músico o conhecimento de 
suas reações frente ao palco e ensina-o a se preparar, levando em consideração, além 
do estudo de uma obra musical, a sua interpretação em público. 

Estudar uma obra musical e se preparar para apresentá-la pertencem a 
objetivos diferentes. Por isso, a discussão deste tema na formação profissional se faz 
indispensável. Por muito tempo se ouviu que estudar, incessantemente, era o 
suficiente. Mas, mesmo músicos que não se depararam com tais problemas durante 
uma carreira já consolidada, se veem carentes de um suporte em algum momento. E 
antes de permitir que um momento desagradável ocorra, cabe à pesquisa e à educação 
musical abordá-lo. 

Relatos de músicos conceituados sobre os sintomas desagradáveis 
decorrentes da ansiedade na performance ou, medo de palco, expõem que este tema 
vai além do que imaginamos no mundo da música. Há uma visão de que músicos 
consagrados não passam por tal situação e, no entanto, não. Os exemplos não são 
poucos: Maria Callas, Enrico Caruso, Pablo Casals, Luciano Pavarotti, Leopold 
Godowsky, Vladimir Horowitz, Ignacy Paderewski, Arthur Rubinstein, Sergei 
Rachmaninoff (KENNY, 2011; VALENTINE, 2006), entre outros. O tão desejado 
“prazer no palco” pode ser difícil de conquistar. Acreditar que o tempo e a experiência 
podem contribuir para a diminuição deste sentimento pode ser verdadeiro como, 
também, falho, pois se ao atingirem o ápice de suas carreiras, esses músicos destacados 
ainda assumem sentir medo de palco, é porque este assunto merece uma representação 
importante a ser discutida no meio musical. Atribuir somente às habilidades musicais 
a superação do medo pode ser equívoco quando se ouve, inclusive, que esse estado 
oscila durante a carreira. 

Com o objetivo de auxiliar os músicos a obter recursos para enfrentar o 
medo de palco, porém, sem a pretensão de apresentar formas infalíveis, esta pesquisa 
em andamento contém o intuito de coletar dados bibliográficos para a discussão deste 
tema, justificando-se no fato de que o medo de palco é uma proposta importante a ser 
estudada no meio musical e ainda constituir-se como assunto de grande interesse por 
parte dos músicos. 

O material a seguir representa um resultado parcial da pesquisa referente 
ao desenvolvimento da dissertação de mestrado, com textos que abrangem diferentes 
áreas de estudo, como da psicologia para músicos, da música em aspectos gerais e 
específicos ao tema e opiniões de autores renomados que possam auxiliar de alguma 
forma no enfrentamento do medo de palco. 

Dianna Kenny 

O medo de palco também é denominado como Ansiedade na Performance 
Musical (APM) e ocupa um papel de destaque na literatura atual, como Diana Kenny 
vem apresentando através de suas pesquisas, desde a conceitualização do tema a 
abordagens e estratégias para auxiliar os músicos que se interessam pelo assunto. Ela 
descreve que a fenomenologia da APM é experimentada em todas as suas 
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manifestações – somática, cognitiva e comportamental – tanto por músicos clássicos, 
como do jazz e da música popular, além de não conferir relação entre idade, anos de 
experiência ou maestria de nível técnico da arte de alguém (KENNY, 2011, p. 12). 

A experiência de intensa ansiedade na performance musical não é limitada a 
músicos iniciantes na carreira. Muitos músicos experientes que tem 
desfrutado de sucesso a nível nacional e internacional continuam a 
experimentar um nível aversivo de ansiedade na performance durante toda a 
sua carreira, mesmo sobre repetido sucesso, crítica aclamada e objetivamente 
performances avaliadas excelentemente (KENNY, 2011, p. 8).1 

Ela trata do conceito das vulnerabilidades pessoais, onde a natureza da 
ansiedade excessiva é vivida também na vida pessoal de alguns músicos, ou seja, é um 
problema que pode ser identificado além do ambiente da performance musical. Alguns 
exemplos citados incluem Tatiana Troyanos, Maria Callas e o próprio compositor e 
pianista Frédéric Chopin, um exemplo de personalidade que não se identificava com o 
palco e que, provavelmente, segundo ela, sofria de APM em grau elevado. Deve-se 
considerar, também, a sua saúde frequentemente debilitada como possível 
contribuição à sua preferência em compor e lecionar, pois, como músico, poderia 
ocupar uma função de maior destaque, já que foi um prodígio e virtuoso do piano (p. 1 
e 2). Exemplos como estes mostram o quanto a APM pode interferir na carreira dos 
músicos e até no percurso da história da música. 

O tema pode apresentar pouca associação com a música popular, mas Kenny 
expõe um exemplo de que esse meio também é acometido pela APM. A letra da música 
Stage Fright da The Band (1970) relata como procedem os sintomas: extrema 
ansiedade com a performance, investimento pessoal máximo, medo da exposição, 
perfeccionismo, vulnerabilidade psicológica inerente, custos psicológicos da 
performance, ambivalência sobre a carreira do intérprete, automedicação, 
consequências físico-psicológicas, apresentação fenotípica (esconder o medo), 
sintomas somáticos, ameaça avaliativa e extremo sofrimento emocional (p. 3 e 4). Uma 
série de sensações, pensamentos e sintomas inimagináveis para quem assiste a uma 
performance musical. Porém, apesar desse intenso stress pré-performance, ou até no 
decorrer dela, Kenny escreve que a performance de músicos profissionais é pouco 
afetada, mesmo quando o intérprete assume não ter alcançado seus objetivos. Testes 
feitos com cantoras, por exemplo, mostraram que os avaliadores não observaram 
diferença na qualidade da voz como elas descreviam por se encontrarem em períodos 
hormonais diferentes (p. 9), o que demonstra que a percepção do intérprete perante a 
plateia, muitas vezes, está distorcida da realidade. 

Além dos sintomas físicos e fisiológicos, Kenny comenta sobre as dimensões 
cognitivas da APM que se caracterizam pelo martírio mental que o intérprete pode 
sofrer, como no comentário citado de Claudio Arrau:  

Eu costumava pensar que era o fim do mundo. Levava alguns meses para me 
recuperar. Eu queria ser perfeito, divino – além das falhas ou erros de 
memória. Mas isto sempre produz o efeito oposto. Agora, eu não fico mais 
perturbado. Nos anos da minha juventude, se isso acontecesse, eu desistiria, 

                                                           
1 “The experience of intense music performance anxiety is not limited to early-career musicians. Very 
experienced musicians who have enjoyed success at the national level and many highly accomplished 
and successful international performers continue to experience an aversive level of performance 
anxiety throughout their careers, despite repeated success, critical acclaim, and objectively assessed 
superb performances” (KENNY, 2011, p. 8). 
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eu desistia, mas me mantinha tocando, como se todo o resto não contasse mais 
(KENNY, 2011, p. 10). 2 

Através deste relato, a ansiedade cognitiva dele é expressa pelo pensamento 
catastrófico, a ruminação pós-performance, o objetivo não realístico de extremo 
perfeccionismo e a falta de habilidade em desfrutar de prazer nos aspectos positivos da 
performance, tão prejudiciais quanto qualquer sintoma físico da APM (p. 10). 

A autora comenta sobre um fator que parece manter a ansiedade na 
performance: o perfeccionismo. Uma das razões para as quais ela destaca esta condição 
é o fato dessas artes serem disciplinas rigorosas, onde há sempre uma busca incansável 
pela perfeição e que pode desencadear fatores negativos quanto positivos, onde os 
extremos podem debilitar, segundo a autora (p. 10). Um exemplo mostrado por ela é 
da cantora Barbra Streisand que, por esquecer a letra de uma canção em um concerto, 
deixou de se apresentar por 27 anos (p. 10). Ou seja, as vulnerabilidades psicológicas 
têm um papel na resposta da APM que abrange mais de um aspecto na vida do 
indivíduo e Kenny salienta que o construto da APM possui diversas causas e 
dimensões, mas que as reações acontecem naqueles que já são vulneráveis 
psicologicamente (p. 12). 

Kenny também faz menção à teoria do fluxo (Csikszentmihalyi, 1999 apud 
Kenny, 2011), uma experiência na qual as artes criativas, o esporte, os jogos, os ritos 
religiosos e qualquer outra atividade que possa estimular o prazer no indivíduo 
desencadeia um estado de imersão sobre a atividade a ponto excluir incitações externas 
e internas (p. 6). Ela escreve que essa sensação é paradoxalmente a culminação de 
disciplina, prática dedicada, concentração e perseverança, ocorrendo quando as 
habilidades individuais e a tarefa se equilibram (p. 6). Portanto, a autora destaca como 
uma condição que pode ser vivenciada, inclusive, por músicos ansiosos, mas 
principalmente, por aqueles que permanecem no campo da performance (p. 12-13). 

Margaret S. Osborne, Don J. Greene e Don T. Immel 

Estes autores realizaram um estudo piloto que foi caracterizado como a 
primeira avaliação empírica de um pacote de treinamento desenvolvido para avaliar as 
habilidades psicológicas dos músicos. Derivado dos avanços na performance do 
esporte, onde há também uma preocupação em auxiliar psicologicamente o 
desempenho dos atletas, o estudo demonstrou que estudantes com um forte senso de 
competência em suas habilidades musicais e controle sobre o seu bem-estar físico e 
psicológico aumentam a própria capacidade de exceder o nível médio da sua 
performance musical, alcançando o “pico” (peak) ou uma performance que consideram 
ideal (OSBORNE, GREENE e IMMEL, 2014, p. 1). 

Eles comentam sobre a diferença fisiológica substancial existente entre o 
momento do ensaio e o concerto: um aumento significativo na frequência cardíaca e 
tensão física do indivíduo. Uma condição que, segundo os autores, pode representar 
efeitos prejudiciais à performance musical se o músico interpretar esses sintomas 
fisiológicos como debilitantes para sua performance. A pesquisa mostra que 
interpretações catastróficas e negativas alimentam a APM debilitante, gerando um 
problema de saúde ocupacional para um elevado número de músicos profissionais, 
bem como aqueles em processo de treinamento para uma carreira profissional (p. 1). 

                                                           
2 “I used to think it was the end of the world. It sometimes took months for me to recover. I wanted to 
be perfect, divine – beyond any flaw or memory mistake. But that always produces the opposite effect. 
Now I don’t get so upset... You know what would happen in my very early years if something went 
wrong? I gave up. I kept playing but I gave up. As if there didn’t count (Arrau in Horowitz, 1982)” 
(KENNY, 2011, p. 10). 
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As conclusões do estudo sugerem que as implicações pedagógicas dos 
resultados incentivam os programas de graduação em performance musical a oferecer 
um suporte psicológico para os estudantes, como um fator que contribui claramente 
para a carreira e bem-estar dos músicos (p. 1). 

Jeffrey M. Jackson e Bibb Latané 

Um artigo de 1981, elaborado por Jeffrey Jackson e Bibb Latané, mostra a 
diferença nos níveis de ansiedade, por exemplo, quanto ao número de intérpretes 
atuantes no palco. Os resultados da pesquisa mostram que, conforme o número de 
executantes no palco aumenta, o nervosismo e a tensão sobre a performance 
diminuem, primeiro pela razão de que a atenção sobre o intérprete é dividida e, 
segundo, pela questão da responsabilidade sobre alguma falha ser igualmente dividida 
(JACKSON e LATANÉ, 1981, p. 82). 

Os autores descrevem que dividir a atenção no palco também pode gerar a 
falta de comprometimento por parte do grupo em buscar uma ótima performance, 
devido às glórias também serem compartilhadas pelos membros do grupo, caso a 
performance seja bem-sucedida (p. 82). E há a pergunta do por que mais músicos não 
se apresentam em grupo, já que a ansiedade é comprovadamente menor? Segundo 
eles, a provável resposta reside nessa constante divisão, tanto de tarefas quanto do 
bônus sobre elas, como o centro das atenções, o faturamento, o dinheiro e a própria 
dificuldade da tarefa em coordenar-se com o grupo (p. 82).  

Os autores concluem que o medo de palco pode ser uma emoção importante 
e útil à performance, pois eles acreditam que a ideia da ansiedade, quando controlada 
e bem utilizada, é amplamente difundida entre os profissionais e que não é um 
processo misterioso um artista habilidoso transmutar a tensão nervosa do medo de 
palco em presença de palco, projetando essa energia de volta para o público sob a forma 
de vivacidade e profundidade na música (p. 84). 

Andrew Steptoe e Helen Fidler 

Os dados obtidos em algumas pesquisas refletem uma tendência a 
pensamentos catastróficos e uma distorção da realidade por aqueles que apresentam 
níveis elevados de APM. O artigo de Steptoe e Fidler (1987) utilizou-se de um 
questionário realizado por músicos de orquestra, amadores e estudantes, onde os 
resultados demonstram que a APM foi relacionada ao neuroticismo, medos cotidianos, 
medo de multidões e situações sociais (STEPTOE e FIDLER, 1987, p. 241-242). Apesar 
do fato da maioria dos músicos não creditar ao medo de palco as dificuldades 
psicológicas, alguns testes e analogias sugerem que a APM é mais comum em pessoas 
com uma disposição neurótica (p. 241-242). 

No estudo, a APM foi correlacionada com o neuroticismo nos três grupos, 
mas o grupo dos profissionais apresentou significativamente maiores índices em quase 
todos os quesitos: neuroticismo, catastrofização, estratégias de enfretamento do medo 
misturadas – ou seja, estratégias copiadas de diferentes fontes e exemplos – medo de 
multidões e atitude blasé (indiferença) (p. 243-247). Já o grupo dos estudantes 
mostrou uma relação mais estreita entre a APM e o medo de situações sociais; ausência 
de pensamentos positivos; conhecimento sobre o stress do trabalho; e horas irregulares 
de estudo, enquanto que o neuroticismo entre estes e os amadores não foi relacionada 
com a catastrofização (p. 243-247). 

Além desses dados, os autores observaram que 17% dos músicos 
profissionais com altos níveis de APM disseram tomar sedativos como um método de 
cópia, comparados com 4% dos músicos com níveis médios de APM e 9% com baixa 
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APM (p. 247). Nenhuma diferença em estratégias de comportamento foi significante, 
apenas quanto à meditação, onde houve uma tendência maior nos músicos com APM 
média, enquanto que apenas 10% dos músicos com baixa APM relataram utilizar o 
método e 5% dos músicos com APM em níveis altos (p. 247). O mesmo resultado foi 
encontrado nos estudantes, aliando juntamente a leitura à meditação e 29% dos 
músicos com APM baixa disseram tomar álcool antes da performance, comparado com 
8% com APM média e 14% dos músicos com APM alta (p. 247). De acordo com essa 
pesquisa, é possível observar que a meditação tem um papel importante para a redução 
da APM, considerando a sua utilização pelos músicos que apresentaram níveis baixos 
de ansiedade. 

Em 1989, as pesquisas de Steptoe no artigo Stress, coping and stage fright 
in professional musicians (Stress, cópia e medo de palco em músicos profissionais) 
confirmam que tanto fatores cognitivos quanto fisiológicos estão amplamente 
envolvidos com a APM e que os distúrbios cognitivos centram-se em torno das 
preocupações a respeito das potenciais catástrofes na qualidade da performance e em 
crenças exageradas sobre a importância de qualquer performance particular 
(STEPTOE, 1989). E ele argumenta sobre a relação existente entre o medo de palco e 
as tensões gerais da carreira dos músicos, além dos problemas que podem surgir ou se 
perpetuar em músicos que buscam copiar comportamentos e estratégias de outros 
profissionais, como o uso de fármacos e álcool (STEPTOE, 1989). 

Elsa Guevara 

A pianista Elsa Guevara estuda o ramo da psicologia para músicos além de 
atuar ativamente como pianista. Em um dos seus artigos, ela pesquisa a relação 
existente entre o ambiente cultural e as abordagens para a performance musical, 
perguntando se a ansiedade na performance seria um problema individual do músico. 
Ela constata que as cognições e emoções envolvidas na carreira do músico são 
parcialmente resultado da influência do grupo cultural a que pertencem: 
preocupações, valores, crenças e objetivos, diferentes entre uma cultura e outra, 
influem positiva ou negativamente no modo como os músicos encaram suas 
experiências com a performance em público, sua prática e cotidiano (GUEVARA, 2014, 
p. 67). 

Ela destaca que os músicos não-clássicos têm uma preparação mais 
orientada para a conectividade da música com o público, quanto que os músicos 
clássicos já apresentam uma orientação mais voltada para si mesmos e menos para o 
público (p. 68-69). O teste realizado em sua pesquisa mostrou que os dois grupos 
diferiram significativamente nas emoções relatadas durante a performance: artistas 
clássicos relataram menos exaltação, alegria, excitação positiva, confiança e mais 
preocupação e medo que artistas não clássicos (p. 68-69). Disso, os resultados de sua 
pesquisa mostraram uma prevalência de emoções positivas por aqueles que 
procuraram se conectar com o público, buscando um objetivo coletivo com o fazer 
musical (p. 71). 

Boris Berman 

Boris Berman retrata que, psicologicamente, a tarefa do intérprete pode ser 
vista como impossivelmente difícil e complexa, pois o músico se depara com grandes 
desafios e exigências que o compelem a refinar, constantemente, cada nuance de sua 
performance e que a performance perfeita, aspirada por uma vida inteira, é impossível 
(BERMAN, 2000, p. 191). Ele aconselha que a alma artística precisa estar em prática, 
o que corresponde a apresentações frequentes, independente da importância ou 
repercussão delas, o importante é manter-se ativo no palco para desenvolver cada vez 
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mais o que muitos chamam de carisma com o público – um “inconveniente x”, como 
ele descreve – que pode ter o poder de transmitir o conteúdo musical para o ouvinte 
(p. 192). Para realçar esta ideia, ele usa o exemplo da profissão de radialista, onde a 
forma como este transmite a informação pode despertar atenção ou não, 
correspondente à atuação do músico durante um concerto, onde a ênfase deve residir 
em canalizar as emoções para o ouvinte (p. 193). 

Junto a essas recomendações, Berman comenta sobre o medo que paira com 
relação a possíveis falhas de memória durante uma apresentação. Ele discute e reverte 
o termo para problemas com a concentração ao destacar que o músico deve estudar 
com objetivos artísticos, evitando meras repetições e desenvolvendo, assim, um 
exercício para a memória amparado por uma prática constante do dia-a-dia (p. 193-
194). Reforça que o músico deve evitar o costume de testar a obra musical para ver, 
simplesmente, se é possível executá-la sem erros, uma atitude que, segundo o autor, 
pode resultar num toque mecânico e vir à contramão dos objetivos que as pessoas têm 
ao comparecerem aos concertos: o de ouvir boa música (p. 194-195). E conclui que a 
maior preocupação do intérprete deveria ser de encantar o público, de centrar toda a 
sua energia na função de comunicador musical, a ponto de não haver espaço para 
outras preocupações (p. 192-193). 

Olga Samaroff 

Olga Samaroff alega que a concentração é o ponto-chave para o sucesso na 
performance musical e defende que o estudo inteligente se fundamenta pela 
concentração em todo o tempo (SAMAROFF, 1999, p. 336), o que desperta no 
intérprete uma atitude de intensa responsabilidade perante a preparação de uma obra 
musical. Ela assegura que o intérprete precisa manter-se atento ao que quer e não 
procrastinar o que busca ao estudar uma obra musical, como a interpretação, o 
fraseado e nuances em geral e ressalta, também, que a complexidade do fazer musical 
o compele a observação e o conhecimento de diversos aspectos intelectuais imbuídos 
nesta tarefa (p. 341). Portanto, contradizendo o que alguns relatos afirmam sobre o 
paralelo entre tocar com emoção ou com o intelecto, a autora argumenta que “o 
performer com um alto nível de faísca divina não pode estar isento de intelecto” (p. 
335). 3 

Com a concentração no estudo, a autora comenta ser dispensável fazer 
menção à memorização, já que uma auxilia por completo a outra (p. 344). Ela 
exemplifica este conceito com a prática teatral, onde um ator tem sua fala conectada 
com a fala do outro, portanto a memória pode ser despertada na música através de um 
material que se conecta ao outro e, assim, há uma naturalização do discurso musical a 
ser executado, semelhante a uma conversa (p. 345). 

A concentração para ela induz o estudante a tocar não apenas algumas vezes 
de maneira certa, mas várias vezes, pois se ele está concentrado em aprender com o 
seu estudo, ele encontrará o caminho da performance desejada e saberá como repetir, 
além de exigir, mentalmente de si mesmo, que sua concentração dure até o objetivo ser 
concluído (p. 342). E para não confundirem seu discurso como apenas um incentivo 
ao desenvolvimento do intelecto, ela aponta que todo o talento do músico está na sua 
concentração. 

De todos os processos intelectuais, nenhum é mais útil para o estudante que a 
concentração – direcionando os poderes de pensamento de alguém e 
mantendo eles acima de qualquer coisa até algum propósito definido estar 

                                                           
3 “the performer with the divine spark in the highest sense cannot be lacking in intellect” (SAMAROFF, 
1999, p. 335). 
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concluído. O estudante deveria ter sempre em mente que tudo o que lhe é 
convicto do seu talento natural há de permanecer. A concentração acima dos 
detalhes técnicos irá melhorar o valor do seu talento natural em mil vezes 
(SAMAROFF, 1999, p. 336-337). 4 

Ela também não descarta o papel da repetição, mas de uma maneira em que 
essa prática ocorra dirigida por objetivos claros (p. 338). Sua importância é 
exemplificada por um ator francês que diz ter ensaiado sua atuação mais de duzentas 
vezes e isso gerou nele o esquecimento do trem que deveria pegar para chegar ao local 
do espetáculo. O resultado é que a plateia ficou encantada pela sua performance e que 
o sucesso, segundo ela, deu-se pela sua intensa concentração nos ensaios a ponto de 
esquecer o compromisso com horários (p. 340). Através desse exemplo, a autora 
sustenta que uma prática correta, perpetuada durante anos, proporciona uma 
liberdade técnica e um tipo de certeza no subconsciente do indivíduo que o permite ter 
livres possibilidades de atuar (p. 340). Ou seja, a repetição se constitui como uma etapa 
importante quando praticada sobre intensa concentração, conservando, assim, os 
objetivos musicais em constante atenção, visto a gama de material para ser absorvido 
e compreendido pelo intérprete. 

Alberto Jonás 

Alberto Jonás comenta sobre o “nervosismo” (nervousness) no corpo 
humano como uma reação natural da nossa hereditariedade e que devemos considerá-
la parte do dia-a-dia, porém com a possibilidade de aprender a controlá-la (JONÁS, 
1999, p. 399). Um dos argumentos que ele defende encontra-se no bem-estar do 
músico como uma condição saudável de vida, onde um corpo forte e com saúde pareça 
descansado ou, simplesmente, preparado para suportar a alta tensão ocasionada pelas 
situações da profissão (p. 400). 

Para o autor, buscar uma solução definitiva ou médica para os sintomas da 
ansiedade é errôneo e por essa razão, a maneira como a prática diária de estudo se 
consolida deve conter preocupação com a própria saúde (p. 400). Um exemplo exposto 
por ele é alternar o estudo com caminhadas, respiração, alongamento e procurar uma 
alimentação balanceada, evitando álcool e outros estímulos que possam ser 
prejudiciais ao corpo humano (p. 404). E ressalta que os grandes músicos que ele 
conhece são pessoas fortes, acreditando que isso interfira significativamente no 
resultado musical que se espera de uma longa trajetória de estudos e concertos (p. 
405). 

Jonás descreve que as células do nosso sistema nervoso se fecham num 
processo único do qual podemos parecer sentir dor ao alfinetar nosso dedo, mas o 
senso de dor não está exatamente no dedo, e sim, no nosso cérebro e que isto é muito 
importante para os músicos observarem pela razão de que há possibilidade de 
controlarmos o que sentimos (p. 402). Não faltam relatos de casos em que as pessoas 
em situações especificamente estressantes, perderam sentidos, principalmente, da dor 
física. Dessa forma, o autor quer expor a existência de inferências que podem ser 
elaboradas com o controle mental certo, evitando horas de desgaste para o aluno e 
acrescenta que o músico que sofre em demasia com o seu sistema nervoso, ainda não 

                                                           
4 “Of all the intellectual processes none ir more helpful to the student than concentration – directing 
one’s thinking powers to war done thing and keeping them upon that thing until some definite purpose 
is accomplished. The student should always fasten upon the conviction that whatever is his in the way 
of natural talent is there to remain. Concentration upon technical details will enhance the value of his 
natural talent a thousand fold” (SAMAROFF, 1999, p. 336-337). 
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aprendeu a controlar-se mentalmente e fisicamente, pois a ânsia natural do sistema 
nervoso é apressar o processo de aprendizado (p. 405). 

Jonás também faz recomendações quanto às situações do estudo diário que 
correspondem a detalhes, muitas vezes, despercebidos por quem estuda, como o 
correto uso do piano, a luz do ambiente, possíveis problemas de visão e qualquer outro 
empecilho que possa causar tensão em alguma parte do corpo (p. 406). Esses 
pressupostos, além do maior relaxamento muscular possível, refletem na economia de 
energia do músico, um conhecimento que já é difundido como uma premissa 
importante para o estudo e a performance musical, justificando-se no fato de que o 
corpo já despende esforço considerável para tudo o que corresponde à performance. 
Assim, com a economia de esforço corporal sempre que possível, há energia acumulada 
para momentos úteis.  

O pianista deveria saber que todo esforço requer uma despesa nervosa (...) 
Então, torna-se necessário uma nova forma de força nervosa. Apenas como 
uma bateria de armazenamento que tem sido utilizada quando necessário e 
recarregada novamente, os nervos devem ser recarregados com força para 
futuros empreendimentos (JONÁS, 1999, p. 403). 5  

Outra recomendação é quanto aos pensamentos do intérprete. Ele defende 
que o músico deve ter em mente os aspectos musicais da obra e não preocupações 
centradas em erros, falhas de memória ou em si mesmo e que “se alguém isolasse o 
micróbio do nervosismo não seria provavelmente encontrado nada além da ampliação 
de si mesmo” (p. 400). 6 Segundo ele, o foco deve estar nos delineamentos mais 
importantes da peça, nas frases, no toque, na beleza do som e, portanto, não há tempo 
de se preocupar em ter medo, pois há inúmeras outras preocupações que conduzem o 
fazer musical (p. 407). 

Além desses argumentos, Jonás escreve que o músico deve desenvolver o 
domínio sobre as obras musicais que apresenta, pois isso gera confiança e proporciona 
um saber internalizado livre de preocupações quanto à credibilidade do intérprete 
sobre suas habilidades musicais (p. 407). Com o domínio, vem a coragem – palavra 
que ele descreve incorporar todos as recomendações citadas, tanto intelectuais quanto 
fisiológicas e morais – e reforça que repetidas experiências proporcionarão isso ao 
intérprete, como um soldado que sente medo em qualquer ocasião de luta, mas com a 
experiência, passa a dominar sua própria coragem, tornando seus nervos subversivos 
à situação (p. 410). 

Ele argumenta que o medo de palco é um deslocamento de atenção 
indevido, o qual deveria ser direcionado para a música e não para o intérprete e 
compreender que, se algum erro ocorrer, isso não resultará tão relevante para a vida 
humana (p. 412). Ressalta que estamos vivendo uma geração de muita eficiência e 
excelência sobre muitas coisas e que por essa razão, a aquisição de um corpo saudável 
se faz ainda mais indispensável (p. 412). E parafraseia Shakespeare, de que “todos 
podem dominar a dor, mas que esse poder está dentro de cada um” (p. 414). 7 

Jonás comenta ainda a importância de controlar qualquer tipo de 
impaciência e ânsia em conseguir o que se deseja e salienta que o real sucesso de um 

                                                           
5 “The pianist should know first off all that every effort requires nervous expenditure (...) It then 
becomes necessary for new nerve force to form. Just as a storage battery which has been used up needs 
to be charged again, the nerves must be re-charged with force for future endeavors” (JONÁS, 1999, p. 
403). 
6 “If one were to isolate the microbe of nervousness it would probably be found that it was nothing 
other than the magnification of self” (JONÁS, 1999, p. 400). 
7 “Everyone can master a grief but he that has it” (JONÁS, 1999, p. 414). 
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músico está no final de uma longa jornada (p. 405). Ele escreve que não se surpreende 
ao ver os músicos se sentindo nervosos perante uma apresentação quando percebe que 
a maioria deles assume temperamentos de luta e uma vida de exageros (p. 415), ou seja, 
não há como aspirar uma mente calma na hora para o momento da performance se ela 
está acostumada com grandes oscilações na maior parte do tempo.  

Um último exemplo que ele menciona é sobre o tremor das mãos, onde um 
amigo havia lhe dito para olhar para elas enquanto tremem e tratar como se tivesse que 
equilibrar uma gota de mercúrio no dorso delas. Ele praticou por semanas e conseguiu 
controlá-las, apenas olhando para elas (p. 415-416). Com esse exemplo, ele apresenta 
a possibilidade que o ser humano tem em conquistar seus objetivos de maneiras, às 
vezes, inusitadas, mas que depende da observação e dedicação sobre o fato. E finaliza 
sua contribuição mencionando o Dr. Smith Ely Jelliffe, um editor de um jornal sobre o 
sistema nervoso e doenças mentais que enfatiza seu ponto de vista:  

Deixe-se ser lembrado por outras gerações e ensinado para os mais jovens, 
que o treinamento e a economia da força nervosa são vitalmente importantes 
para a saúde e eficiência e que os grandes intérpretes alcançam seus finais por 
aquela grande qualidade da energia nervosa, que se dissipada degenera em 
nervosismo (JONÁS, 1999, p. 418). 8 

Conclusões 

A ansiedade que acompanha os músicos em seus momentos mais 
importantes, sejam estes uma simples apresentação para a família e amigos, ou uma 
audição, faz parte do ambiente musical e é considerada importante para o alcance de 
uma performance memorável. Cabe ao músico tentar aprender a utilizá-la como um 
fator que contribui para a sua performance e o seu preparo diante de uma atividade 
complexa. E ao contrário do que a mente de muitos sugere, é uma atividade puramente 
isenta de responsabilidades catastróficas, sendo assim, não há porque alimentar esta 
condição com pensamentos cada vez mais destrutivos. 

Quando há espaço para aprender a respeito desses pormenores do palco, da 
preparação que uma situação de exposição exige, o estudo do músico e a sua percepção 
sobre todo esse universo muda. Uma noção mais realista ocupa espaço, deixando de 
lado a expectativa milagrosa que muitos procuram encontrar neste meio, a qual é até 
possível que se encontre, como momentos em que o músico se sinta completamente 
inspirado e absorvido pela atmosfera da música ao se apresentar, mas para quem 
precisa resolver qualquer obstáculo que a APM causa na performance musical, esses 
debates e pesquisas serão muito úteis. 

Os problemas com o medo de palco parecem inacreditáveis ou absurdos 
para muitos, mas quando há um aprofundamento do assunto e a oportunidade de saber 
um pouco do que se passa na mente dos músicos, a insegurança é um fator 
predominante. Independente de fatores que mascarem determinadas situações, 
muitos músicos assumem essa vulnerabilidade psicológica e buscam maneiras de se 
adaptar às circunstâncias. Debater sobre este assunto gera uma oportunidade de 
conceber essa condição sobre um aspecto mais natural e presente, diferente de alguns 
exemplos de músicos que tiveram de passar por alguma experiência desagradável para, 
posteriormente, conhecer estratégias de aperfeiçoamento do universo que rege uma 
apresentação em público. 

                                                           
8 “Let it be remembered by the older generations and taught to the younger, that training and 
economizing of nerve force are vitally important to health and efficiency and that the great workers 
achieve their ends by that very quality of nervous energy, which if dissipated degenerates into 
nervousness” (JONÁS, 1999, p. 417-418). 
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Muitos estudantes acreditam que os sintomas dessa condição acontecem 
com iniciantes na carreira ou com aqueles que ainda não puderam ter no palco o seu 
dia-a-dia, porém, no decorrer da profissão, descobrem que é uma situação recorrente 
e um assunto abordado com seriedade por áreas como a psicologia, a psicologia para 
músicos, a interpretação musical, o esporte e, possivelmente, outras áreas que 
disponham das mesmas características de exposição em público. A visão de que o 
tempo e a experiência alcançada resolvem tais problemas é equívoca, visto alguns casos 
onde os sintomas aumentaram durante a carreira profissional. O que muda, na maioria 
dos casos, é a forma como se lida com as situações do palco e o aprendizado que é 
adquirido com as experiências e trocas de informação. 

Alguns profissionais não apreciam assumir a APM e os seus sintomas pela 
possibilidade da desmistificação do músico como um artista puro, como profissionais 
que encaram o palco sempre com prazer. Outros veem o palco como a oportunidade 
sequente do que prepararam, incluindo o que concerne ao momento, como a 
concentração exigida, a técnica de memorização empregada, o controle motor, entre 
outros detalhes. O que alguns músicos, infelizmente, tardam a aprender, seja por falta 
de orientação ou outro fator, é que a preparação para uma apresentação em público 
exige um estudo à parte, diferente do estudo específico direcionado para a execução de 
uma obra musical.  

O suporte que o conhecimento deste assunto proporciona é valioso, mesmo 
para aqueles que não se identificam com os problemas relacionados à APM, pois a 
contribuição bibliográfica e as informações adquiridas do meio propiciam qualquer 
sinal de avanço, seja para si próprio ou para a didática de ensino, ramo pelo qual muitos 
músicos sentem falta de debates e instruções em suas trajetórias. 

Encontrar estratégias para enfrentar os sintomas do medo de palco é uma 
busca constante e aberta à evolução dos dados que, ocasionalmente, se modificam e 
fazem o indivíduo tentar compreender cada vez mais o ambiente que o cerca. Recursos 
como da gravação, onde atualmente encontra-se muito mais acessível, e do "tocar para 
alguém" oferecem uma solução prévia para essa questão, colocando a concentração do 
músico à prova e oferecendo a ele a ocasião de saber se a sua performance sairá como 
o esperado. Porém, há muitas contribuições no ramo da música, como de outras áreas, 
que podem ser utilizadas para otimizar resultados. Cabe ao músico buscar 
incessantemente por melhorias se a ansiedade mostrar-se, realmente, prejudicial à sua 
performance. 

De acordo com a reflexão obtida pela exploração dos autores, é notável 
perceber a alusão constantemente feita ao estudo inteligente, que constituiria numa 
prática consciente e concentrada nos objetivos do intérprete e do aproveitamento de 
toda a instrução colhida por ele. Aliar tudo o que é transmitido durante anos de estudo 
e experiência torna-se complexo e rico, impondo ao músico uma rede de pensamentos 
ainda mais abrangente e proporcionando, talvez, uma experiência mais focada no 
contexto musical que nos problemas com o medo de palco.  

Combinar toda a amplitude intelectual envolvida no fazer musical e atingir 
a arte requer do ser humano um contato frequente com o seu interior e a forma como 
exterioriza suas emoções, já que sem elas, a arte perde um pouco do seu sentido, para 
não dizer, todo ele. Ou seja, trabalhar com a emoção e a intelectualidade de uma 
atividade complexa atrai a todos, alguns para ouvir, outros para agir, mas todos com o 
intuito de se encantar. Isto é um dado importante que, por vezes, pode ser esquecido 
pela intensa preocupação em, de fato, suprir as expectativas de um público. E como a 
linha é tênue entre este esforço e o resultado final, cabe a intensa descoberta de si 
próprio.   
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