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Resumo: Medo de palco, também conhecido como Ansiedade na Performance Musical, 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, tendo 
por critério uma análise de dados obtidos em depoimentos de pianistas. 
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Introdução 

Medo de palco é uma síndrome que acomete músicos e outros artistas em 
geral que, por exigências da profissão, necessitam se apresentar em público. 
Também chamado de ansiedade na performance musical (APM) é um tema que vem 
se destacando na literatura e no meio acadêmico pela relevância na preparação do 
músico/artista para a apresentação em público. 

Utilizando o termo "ansiedade de atuação", Elizabeth Valentine (2006) 
discute o medo de palco em acordo a Paul Salmon (1990): “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”1 (p. 199). Em seu trabalho, ela relata que 
24% dos músicos de orquestra dos EUA afirmaram sofrer de medo de palco, sendo 
que 15% o consideraram um problema grave. Acrescenta, ainda, 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. 

Embora seja comum observar que haja alguma ansiedade no fazer musical, o 
que reflete efeitos positivos e negativos sobre a performance, os efeitos negativos são 
sempre salientados, visto o prejuízo que podem causar sobre o desempenho 
almejado. A dualidade da ansiedade descrita por Andra Raducanu (2010, p. 186) 
expõe os desafios enfrentados pelos músicos para alcançar certa satisfação na 
performance musical, onde os aspectos positivos da ansiedade cumprem um papel 
importante para a interpretação e os aspectos negativos se mesclam naturalmente 
com a atividade. 

A maioria dos músicos, com quem tive a oportunidade de interagir, expressa 
uma acentuada preocupação com o desempenho diante da perspectiva em se 
apresentar no palco. Embora a ansiedade seja sentida em músicos de maneira a 
prejudicar a execução (DAVIDSON,1999, p. 81) ela pode ser utilizada favoravelmente 
durante a performance, como citam Jeffrey Jackson e BibbLatané (1981, p. 84) ao 
mencionarem seu poder transformador em energia. Alberto Jonás (1999, p. 399) 
enfatiza que o músico deve aprender a controlá-la, havendo casos comprovados de 

 
1La ansiedad de actuación musical se há definido como “la persistente y angustiosa aprensión en 
torno a las habilidades interpretativas, y/o su deterioro real, en um contexto público, hasta um nivel 
injustificado dadas la aptitud, adiestramiento y nivel de preparación musicales del individuo” 
(PAUL SALMON in VALENTINE, 2006, p. 199). 
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trajetórias prejudicadas ou redirecionadas por situações traumatizantes 
desencadeadas pelo medo de palco. Portanto, é notável a relevância em aprofundar 
tal conhecimento, pois somente desta forma será possível minimizar as dificuldades.  

Relatos de músicos conceituados sobre os sintomas desagradáveis 
decorrentes do medo de palco demonstram que este tema vai além do que a maioria 
das pessoas concebe no mundo da música. Há uma visão equivocada de que músicos 
consagrados não passam por tal situação. Dentre os famosos que assumiram sentir 
medo de palco estão 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 unicamente contribuem para a diminuição deste sentimento pode ou 
não corresponder à realidade, pois ao atingirem o ápice de suas carreiras, esses 
destacados artistas ainda assumem sentir medo de palco. 

Uma entrevista foi elaborada com a finalidade de coletar dados referentes ao 
medo de palco, relativos às origens, ao comportamento e às consequências na 
atividade artística, com possíveis soluções utilizadas pelos músicos que enfrentam o 
problema. São catorze perguntas dirigidas a onze pianistas. No final, abrimos um 
espaço livre para relatarem o que consideram relevante. 

As questões foram desenvolvidas com o objetivo de permitir aos entrevistados 
uma relação aberta com as respostas para que pudessem mencionar o que 
desejassem. O critério escolhido para a seleção dos participantes levou em conta o 
envolvimento do indivíduo com o tema, a área musical (piano) e o interesse em 
encontrar soluções que minimizem os prejuízos inerentes ao problema. 

Entrevista com pianistas que sofrem do medo de palco 

A entrevista teve por principal objetivo a coleta de informações sobre o tema, 
no que se refere: 

 
● Ao conhecimento de detalhes ou características desta síndrome em 

cada indivíduo; 
● À forma como ela é vista; 
● À forma como é usualmente tratada; 
● À utilização e conhecimento de pesquisas e contribuições da área. 

 
As questões foram elaboradas com o intuito de obter um conteúdo 

significativo que facilitasse a análise geral do problema, permitindo aos 
entrevistados respostas livres, contrariamente a outros métodos de questionário com 
opção de respostas prontas (múltipla escolha). Porém, devido a essa abertura, 
tornou-se mais difícil a quantificação das respostas. Contudo, as figuras 
apresentadas no trabalho esboçam a porcentagem das respostas referente às 
questões dirigidas aos participantes, com a inclusão de comentários relacionados.2 

A pergunta número um procura conhecer diferentes definições para a 
síndrome. A Figura 1 exibe as diversas manifestações que estão vinculadas à APM, 
como o receio de errar, as preocupações com a avaliação do público e o 
perfeccionismo, também ressaltados por Kenny (2011), Raducanu (2010), Stencel, 
Soares e Moraes (2012). Por sua vez, Valentine (2006) aborda o aumento de tensão 

 
2 A íntegra da entrevista encontra-se disponível na Dissertação de Mestrado Medo de Palco: análise 
e estratégias para o controle (BERTI, 2016). 
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em tocar de memória, além dos sintomas físicos referentes à ansiedade no palco, 
observando que os intérpretes menos ansiosos possuem somente os sintomas 
fisiológicos; já intérpretes mais ansiosos possuem tanto os sintomas fisiológicos 
quanto cognitivos, o que agrava as consequências na performance. 
 

 

Figura 1 - Manifestações vinculadas à APM. 

A ansiedade na performance musical (APM) está aliada à extrema 
preocupação com uma execução sem erros, onde o prazer em tocar estaria 
condicionado ao perfeccionismo imposto por um público, professores, ou pelo 
próprio intérprete. A visão de perigo desencadeada por algumas situações, eventos e 
sensações, formam um complexo de ações e reações psicológicas permanentes. No 
campo da APM, os aspectos negativos acabam, frequentemente, sendo ressaltados 
(STENCEL, et al, 2012). 

Uma descrição exaustiva da ansiedade de atuação inclui, portanto, fatores 
fisiológicos, como variação da frequência cardíaca e tensão arterial, fatores 
comportamentais, afetando a qualidade da interpretação e críticos, como 
pensamentos e sentimentos negativos. A correlação entre essas três categorias é mais 
presente nos músicos com níveis elevados de ansiedade, enquanto os sintomas 
apenas fisiológicos são, normalmente, relatados por aqueles considerados não 
ansiosos, de acordo com o estudo de Craske e Craig (1984) sobre pianistas 
(VALENTINE, 2006, p. 199-201). 

A pergunta número dois aborda o impacto do medo de palco sobre as decisões 
profissionais do intérprete e cujas respostas revelam o enfrentamento do medo de 
palco. A maioria dos entrevistados relatou não perder oportunidades de tocar em 
público, o que reflete uma postura de quem já poderia até ter dominado o medo pela 
experiência, mas não é o que acontece frequentemente. Mesmo com a postura de 
enfrentamento, os pianistas que participaram da entrevista mostram, como também 
menciona Kenny (2011, p. 8), que a experiência e o cotidiano com o palco não são 
suficientes para atenuar o medo de palco (Figura 2). 

O comportamento de recusa representado por aqueles que perdem 
oportunidades de se apresentar, pode estar relacionado com o comportamento de 
auto-impedimento descrito por Valentine (2006), onde negar convites ou cancelar 
concertos podem ser associados às atitudes que impedem o ato de performance pelo 
próprio intérprete. A ausência de enfrentamento pode ser compreendida nos estudos 
de Kenny (2011) quanto aos componentes de inibição, onde a reatividade negativa 
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(forma de reagir ao estresse) pode gerar o descomprometimento de situações novas 
e consequentemente agravar o problema, já que não há enfrentamento e, portanto, 
aprendizado. 

 

Figura 2 - Impacto do medo de palco sobre as decisões profissionais do intérprete. 

A inibição comportamental também é um fator temperamental associado com 
o subsequente desenvolvimento de desordens de ansiedade. Chorpita, Albano e 
Barlow (1996, 1998) argumentam que a inibição comportamental se refere à 
propensão em evitar eventos não familiares, como também, pessoas estranhas. Essas 
diferenças individuais podem ocorrer como resultado da alta reatividade no sistema 
do septo-hipocampo e amígdala, o que aumenta as respostas de medo para a 
novidade e a não familiaridade. 

Há dois componentes para o comportamento de inibição: a reatividade e a 
autorregulação. A reatividade reporta as respostas fisiológicas e comportamentais, 
como a intensidade e a velocidade em responder aos estímulos sensoriais. A 
autorregulação, segundo Chorpita, Brown e Barlow (1998), acontece com o passar do 
tempo, quando o indivíduo, ainda criança, aprende a regular suas respostas através 
de processos cognitivos, tais como o controle voluntário de atenção e a resposta de 
inibição. Desse modo, os níveis iniciais de reatividade para certos estímulos e a forma 
como o indivíduo responde ou regula sua reatividade determinam o nível de 
comportamento de inibição em situações futuras, bem como, propensão à solidão, 
ansiedade e depressão. Níveis altos de reatividade negativa estão associados com o 
afeto negativo, o que pode predispor ao descomprometimento de situações novas 
(KENNY, 2011, p. 68-69). 

A pergunta número três pretende identificar se o medo de palco é uma questão 
temporal, como algo característico do início da carreira, da adolescência ou da 
inexperiência profissional. As respostas mostram que a maioria convive com o medo 
de palco. Outros condicionam a síndrome ao ingresso na graduação, à insegurança 
constante e às apresentações solo, como exposto por Jackson e Latané (1981) ao 
mencionarem o aumento de tensão nas apresentações solo em comparação com as 
apresentações em grupo. Em alusão à análise da resposta número dois, estes dados 
também reforçam a presença do medo de palco mesmo em pianistas com carreiras 
profissionalmente ativas. 

A pergunta número quatro tem por objetivo compreender se o medo de palco 
ou a APM é uma característica de personalidade, onde os seus efeitos poderiam ser 
experimentados em todas as situações que envolvem a exposição em público. 
Segundo Kenny (2011, p. 17-18), a ansiedade surge quando se denota uma situação 
de perigo e dentre as razões de ameaça podem estar a condição ao afeto, como um 
intérprete que quer manter ou conquistar o afeto da plateia, da família e amigos 
através de uma performance bem-sucedida. 
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Figura 3 - Recorrência do medo de palco nas diversas fases da carreira profissional. 

 
 

 

Figura 4 - Medo de palco e personalidade. 

As respostas refletem os sintomas do medo de palco que podem estar 
presentes em outras situações. Na realidade, a maioria dos entrevistados assume a 
síndrome como situação de maior ansiedade. Assumida em outras situações, a 
ansiedade pode evidenciar características psicológicas ou vulnerabilidades pessoais 
como descritas por Kenny (2011, pp. 1-2), onde a performance musical não seria a 
única atividade provedora do medo em se expor. 

A pergunta número cinco reflete o interesse sobre a incidência do medo de 
palco em diferentes momentos da carreira e se as estratégias utilizadas vêm 
apresentando efeito na diminuição dos sintomas. A Figura supõe a complexidade do 
tema, pois a diminuição dos sintomas envolve situações delimitadas, como por 
exemplo, uma frequência regular de apresentações, o grande preparo sobre o 
repertório, tratamentos alternativos. Mesmo assim, há uma parcela menor 
assumindo que o medo aumentou com a responsabilidade profissional ou que 
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permanece o mesmo desde a infância, revelando mais uma vez, as características 
pessoais da ansiedade na performance (KENNY, 2011, p. 10-12). 

 

 

Figura 5 - Incidência do medo de palco em diferentes momentos da carreira. 

O contexto cultural pode ser considerado pertinente ao medo de palco, já que 
o ambiente revela uma influência substancial sobre a visão do músico ao ato de 
performance. Aspectos culturais, como a consciência do medo exposto na Figura, 
podem interferir significativamente no processo de amadurecimento do intérprete 
sobre o palco e a sua atuação perante um público, onde o excesso de pressão e 
responsabilidade cumprem um papel negativo à função (GUEVARA, 2014; KENNY, 
2011). 

A pergunta número seis relaciona-se aos aspectos cognitivos e emocionais da 
síndrome, onde os efeitos negativos mostram-se ainda mais prejudiciais. A 
insegurança gerada pelo dever em tocar de memória expõe a característica marcante 
dos recitais solo, oposto à música de câmara que utiliza a partitura como apoio. A 
maioria demonstrou o peso que a memorização tem sobre a performance musical, 
sugerindo uma questão importante a ser trabalhada por aqueles que buscam 
tratamento (Figura 6). 

Além de todas as exigências musicais que envolvem a performance musical, o 
intérprete nessas condições ainda se preocupa com o efeito dos sintomas físicos 
sobre a sua atuação, a confusão emocional que sente ao se deparar com a exposição 
em público e todos os outros pensamentos, geralmente negativos (STENCEL, et al, 
2012), que permeiam um ato no qual deveria representar apenas boas sensações, já 
que é fruto de um intenso trabalho. Porém, talvez seja essa a razão para a 
desconfiança do próprio potencial: o conhecimento como aprendiz de uma atividade 
que constantemente está a ensinar, um aprendizado sem fim, onde sempre há mais 
para aprender, onde pode ser melhor e onde qualquer desvio pode ser prejudicial aos 
resultados, sempre muito exigentes. Ou seja, o fazer musical envolve um enredo de 
complexidades em vários níveis: emocionais, corporais, intelectuais, além de fatores 
externos, como o ambiente do palco. 

O catastrofismo e a distorção da realidade (STEPTOE e FIDLER, 1987) podem 
estar representados nestas respostas, devido aos pensamentos negativos presentes 
no momento pré-performance, até mesmo durante a atuação. Os pensamentos que 
envolvem o medo raramente apresentam características simples, portanto a palavra 
“catastrofismo” faz jus à descrição dos sintomas de ansiedade e medo. O indivíduo 
que sofre de qualquer medo não o sente, em grande parte, por pensamentos realistas 
do que pode acontecer. Há sempre a característica do exagero, da mesma forma como 
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são ressaltados os aspectos negativos da performance (STENCEL, et al, 2012). Além 
desses fatores, a possibilidades da perda de afeto (KENNY, 2011, pp. 17-18) 
influencia, igualmente, a mente dos músicos quando a sua expectativa é agradar as 
pessoas que o ouvem. Quanto a isso, um suporte psicológico tem muito a contribuir 
para o controle dos sintomas (OSBORNE; GREENE; IMMEL, 2014, p. 1). 

 

 

Figura 6 - Aspectos cognitivos e emocionais da síndrome. 

 

Figura 7 - Informações de estratégias utilizadas para amenizar os sintomas do medo de palco pelos 
pianistas. 

A pergunta número 7 propõe-se a coletar informações de estratégias utilizadas 
para amenizar os sintomas do medo de palco pelos pianistas (Figura 7). A Figura 
mostra que a maioria opta pelas estratégias referentes ao estudo, onde desafios já são 
enfrentados no decorrer do trabalho, como o conhecimento de elementos que 
possam contribuir para consolidar o aprendizado e, portanto, uma memorização 
consciente da obra musical; e da realização de testes para a concentração, como 
gravações informais e apresentações para público pequeno. Esses procedimentos 
ajudam a organizar um esquema de estudo que possa abranger todos os aspectos 
exigidos na performance e a proporcionar ao intérprete a sensação de dever 
cumprido.  

A referência à utilização de fármacos – também exposto por Steptoe (1989) – 
na mesma proporção ao Yoga, como aponta a Figura, mostra como os indivíduos 
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diferem na decisão de tratamento, talvez por falta de conhecimento ou por falta de 
credulidade. 

A referência também às alternativas que envolvem tanto o suporte psicológico 
quanto ao modo de vida mais saudável, demonstram a relevância do medo de palco 
na vida dos músicos levando-os a procurar tratamento. O desejo em controlar ou 
diminuir esta síndrome mostra a proporção dos seus efeitos na carreira e na vida 
pessoal dos músicos, de modo que se o tema não apresentasse tanta complexidade, 
não haveria tantas alternativas para solucionar o problema. 

 

Figura 8 - Impacto do medo de palco no ato da performance. 

A pergunta número 8 tem por objetivo conhecer de que forma o medo de palco 
afeta o ato da performance (Figura 8). Apenas uma das respostas reportou algo 
positivo referente aos efeitos da ansiedade sobre a performance, o que remete à 
dualidade da APM (RADUCANU, 2010). Quando a ansiedade produz um efeito 
positivo sobre a atuação no palco, de modo a preparar o intérprete para algo muito 
importante reflete que a APM também pode ser favorável à performance. Porém, 
mesmo com bons resultados, o intérprete pode sofrer muito nos momentos que 
antecedem a execução instrumental. 

As demais respostas refletem o prejuízo na performance pelos sintomas 
físicos, psicológicos e emocionais decorrentes da síndrome (VALENTINE, 2006; 
KENNY, 2011). Alguns músicos podem supor que o próprio ato da performance 
deveria ser evitado, já que estes indivíduos sofrem tanto pelo medo de palco. A 
aspiração de todos é superar os sintomas, partindo para um estágio mais controlado 
que possa proporcionar algum prazer na performance. O que surpreende é a 
descoberta da ocorrência em grandes profissionais, ou seja, não é um problema que 
acomete os jovens na carreira, podendo, inclusive, oscilar durante a trajetória. 

A pergunta número 9 identifica a diferença entre a ansiedade considerada 
normal, portanto benéfica, e a ansiedade com medo, composta de sintomas mais 
penosos e visíveis. Os dados mostram que a maioria dos pianistas que participaram 
da entrevista reconhece a dualidade da APM, pois saber identificar os efeitos da 
ansiedade natural de uma apresentação em público, em que não há interferência 
negativa sobre a performance, já caracteriza o conhecimento sobre os aspectos 
positivos da APM (RADUCANU, 2010, p. 186). Diferenciar os aspectos positivos e 
negativos ajuda na compreensão do problema e, consequentemente, na busca por 
soluções (Figura 9). 
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Figura 9 - Diferença entre a ansiedade benéfica e a ansiedade com medo. 

 

Figura 10 - Sintomas do medo de palco. 

A pergunta número 10 pretende observar os sintomas detalhadamente. Aliado 
ou não aos sintomas psíquicos, os sintomas físicos expõem que a síndrome é um 
problema presente e que necessita tratamento, pois não há como negar a sua 
interferência negativa na performance (Figura 10). Os músicos com apenas sintomas 
fisiológicos apresentam menos ansiedade comparados àqueles que apresentam 
sintomas cognitivos e fisiológicos (VALENTINE, 2006, pp. 199-201). 

A perturbação do sono e os sintomas emocionais expostos nas respostas 
reportam os problemas que causam maior prejuízo ao indivíduo. Os sintomas 
cognitivos e os sintomas emocionais mostram que a APM tem um efeito na vida 
pessoal do músico de maneira ampla, causando sofrimento em todos os aspectos 
(VALENTINE, 2006, pp. 199-201; KENNY, 2011, p. 12). 

Esta constatação pode elucidar dúvidas quanto às estratégias escolhidas para 
tratar os sintomas. A ocorrência de ambos os aspectos confere a necessidade de um 
tratamento que possa abranger um controle dos sintomas físicos, cognitivos e 
emocionais. Portanto, uma estratégia direcionada que contemple o indivíduo como 
um todo, em razão da inseparabilidade entre mente e corpo (KENNY, 2011, p. 17). 

A pergunta número 11 tem por objetivo descobrir se o intérprete tem 
conhecimento do medo de palco em outros profissionais e se os sintomas são mais 
acentuados em comparação aos outros (Figura 11). A figura apresenta o 
conhecimento do problema ao perceberem que o medo de palco não é uma situação 
exclusivamente pessoal. Seja por intermédio de informações empíricas ou de estudos 
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aprofundados, o conhecimento da recorrência do problema contribui na escolha de 
tratamentos e estratégias para enfrentá-lo de maneira eficiente. 

 

 

Figura 11 - Conhecimento e comparação do medo de palco em relação a outros profissionais. 

 

Figura 12 - Possíveis origens do medo de palco. 

A pergunta número 12 refere-se às possíveis origens do medo de palco, se 
estão interligadas a fatores internos ou externos, se são características pessoais ou 
consequências do meio (Figura 12). As respostas mostram a influência do contexto 
cultural (GUEVARA, 2014), onde estariam as origens da APM. O perfeccionismo 
(KENNY, 2011; RADUCANU, 2010; STENCEL, et al, 2012) reflete a estreita ligação 
entre o medo de palco e as características de quem sofre de APM. A insegurança pode 
estar relacionada à imprevisibilidade da performance, sensação não rara entre os 
musicistas, como também carente de estratégias que possam amenizar esse 
sentimento. 

De acordo com Guevara (2014), músicos não-clássicos têm uma preparação 
mais orientada para a conectividade da música com o público, ao contrário dos 
músicos clássicos que apresentam uma orientação mais voltada para si mesmos e 
menos para o público. Tal constatação pode residir nos diferentes interesses que cada 
ramo costuma apresentar: fins comerciais, entretenimento, identificação. O teste 
realizado em seu trabalho 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. Dessa forma, sua pesquisa mostrou uma prevalência de 
emoções positivas por aqueles que procuraram se conectar com o público, buscando 
um objetivo coletivo com o fazer musical (pp. 68-71). 
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A pergunta número 13 visa compreender o momento incidente do medo palco 
e sua ocorrência no tempo anterior à performance (Figura 13). A figura apresenta 
uma base para a inoculação (antecipação) do estresse, ou timing da ansiedade, outra 
forma psicológica de diminuir os efeitos da ansiedade. Este método procura 
desenvolver a antecipação da ansiedade para que os sintomas ocorram antes e não 
durante a execução musical, levando o intérprete a aceitar e reavaliar os sintomas 
convertendo-os em valores positivos. Estudos mostraram que os músicos mais 
experientes apresentam uma ansiedade máxima antes da interpretação e os menos 
experientes, durante a performance, justificando o interesse pela terapia 
(VALENTINE, 2006, p. 209). 

 

 

Figura 13 - Momento incidente do medo palco e sua ocorrência no tempo anterior à performance. 

 

 

Figura 14 - Consciência dos sintomas físicos visíveis. 

A pergunta número 14 foi direcionada para a consciência dos sintomas físicos 
visíveis, como tremores durante a execução instrumental e se o sofrimento afeta o 
cotidiano do pianista, como a vida social e afetiva (Figura 14). Os dados comprovam 
o impacto da APM sobre a vida do músico em diferentes aspectos, não apenas 
profissional, mas afetivos e emocionais que interferem significativamente na vida do 
indivíduo (KENNY, 2011, pp. 10-12).  

Valentine (2006, pp. 199-201) descreve e classifica os sintomas do medo de 
palco em três tipos: 

 
1) Fisiológicos – resultado de uma sobre-excitação do sistema nervoso 

autônomo que inclui o aumento do ritmo cardíaco, palpitações, 
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hiperventilação, boca seca, sudorese, náuseas, diarreia, vertigem e 
falta de coragem. Esta reação, conhecida como “lutar ou fugir” (p. 
200), comum em situações de estresse, é extremamente prejudicial 
para os músicos que necessitam destreza e um minucioso controle 
muscular, pois o tremor nas extremidades, mãos suadas e o aumento 
da excitação podem conduzir a uma diminuição da atenção no 
intérprete. A excitação autônoma pode estar associada ao medo como 
resultado de uma experiência passada. 

2) Comportamentais – podem manifestar-se como sintomas de 
ansiedade, como tremores, rigidez muscular, inexpressividade ou 
sintomas que, de maneira geral, prejudicam a qualidade da 
interpretação. 

3) Psíquicos – uma sensação subjetiva de ansiedade e pensamentos 
negativos sobre a atuação, como o medo da interpretação em público, 
de uma avaliação negativa e a consequente perda de autoestima por 
uma identificação rigorosa com a perfeição interpretativa. Os 
pensamentos negativos influem prejudicialmente na qualidade da 
interpretação e a preocupação conduz a uma falta de concentração, o 
que dispersa a atenção e provoca um desperdício de recursos valiosos 
atuando, provavelmente, como um sinal que agrava a ansiedade. 

 
Caso os sintomas apresentassem menor complexidade, a maioria das 

respostas não seria afirmativa, como o comentário popular expõe: “um friozinho na 
barriga antes de entrar no palco é normal”. O que se observa no comportamento dos 
pianistas entrevistados é a dimensão que os sintomas alcançam de forma a tornar 
perceptível a suposta fraqueza do músico perante a situação avaliativa. 

Por último, a pergunta número 15 dá liberdade ao entrevistado para expor o 
que desejar sobre o tema proporcionando-lhe a oportunidade de relatar informações 
que podem conferir relevância à pesquisa, considerando a possibilidade do 
questionário limitar informações relevantes. As respostas concentraram-se na 
importância da preparação do músico e da obra em todos os sentidos, incluindo 
ensaios e simulações de apresentações; a importância em enfrentar o medo, ou seja, 
a questão de que será um sentimento presente, mas que se deve enfrentar para poder 
controlá-lo com experiências recorrentes; o foco na mudança de pensamento, o qual 
precisa ser exercitado para que uma postura mais positiva encontre espaço e, assim, 
seja possível transpor obstáculos; e o fator de que uma apresentação em público é 
imprevisível. O ato da performance é imprevisível e, portanto, deve-se aceitar essa 
condição de não poder controlar absolutamente tudo, apenas o que confere o modo 
de pensar e agir do músico frente às situações de exposição (Figura 15). 

Recomendações quanto a estratégias de enfrentamento para auxiliar o 
intérprete a desenvolver métodos que diminuam os efeitos da APM centram-se na 
questão da suficiência do tempo para preparar uma peça de forma a abordar diversos 
aspectos, como resolver problemas técnicos e musicais; memorização desde o início 
do estudo; compreender a estrutura formal da obra; ouvir gravações; aprender sobre 
o compositor; seguir as etapas com paciência, tolerância, relaxamento, pensamento 
positivo e muitas horas de intensa concentração sobre a prática. O desenvolvimento 
dessa postura dará ao intérprete uma base física e mental para sentir mais confiança 
e segurança emocional ao tocar em público, mas é realmente necessária uma 
consciência plena sobre a resolução de qualquer dúvida durante as etapas de estudo 
(RADUCANU, 2010, pp. 187-188). 
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A experiência de tocar frequentemente em público é essencial para diminuir 
o medo de palco ou livrar-se do nervosismo excessivo e, desta forma, é possível 
atingir “aquele repouso” e autoconfiança sem os quais, o sucesso é impossível. 
Entretanto, tal experiência deveria ser realizada somente depois de um alcance em 
maturidade física e mental (ZEISLER, 1999, p. 80). 

 

 

 

Figura 15 -. SEM LEGENDA 

Considerações finais 

As respostas em geral mostram que músicos experientes e com carreiras 
consolidadas ainda chegam a ter pesadelos com a atuação no palco, ou de 
apresentarem sintomas que chegam a perturbar o sono por semanas. Desistência de 
apresentações, sintomas físicos desagradáveis, pensamentos catastróficos, além de 
dúvidas sobre a própria capacidade musical são os comportamentos mais usuais, 
embora procurem a solução na automedicação, técnicas de consciência e 
relaxamento corporal. As respostas apontam que o problema poderia ter origem em 
questões como uma educação rígida, comparações no ambiente musical, 
expectativas e exigências no desempenho, orientação inadequada desde o início da 
carreira e acentuada sensação de baixa-estima. 

Verifica-se que a insegurança é um denominador comum, possivelmente 
gerada pelos fatores aqui expostos. Em conjunto, há o receio de errar, de não 
corresponder às expectativas individuais e coletivas, uma tendência a pensamentos 
negativos e, consequentemente, a falta de motivação e prazer em se apresentar. As 
respostas expõem a frequência dos sintomas físicos, o que pode prejudicar a saúde e 
o desempenho. Por outro lado, os entrevistados entendem que um esforço maior em 
um trabalho de concentração poderia auxiliar na solução do problema e admitem a 
necessidade de um suporte pedagógico específico para enfrentarem a performance 
de forma mais saudável. 

A análise permite verificar que o medo de palco realmente impacta a vida dos 
músicos de maneira negativa. Os aspectos positivos, se couber ressaltar, podem 
residir na alta preparação que o músico despende para superar o medo, entretanto, 
tal comportamento pode demonstrar alguns exageros que esta condição impõe ao 
músico. É uma situação que exige estratégias de estudo e preparação para que o 
intérprete possa se sentir minimamente seguro e almejar resultados satisfatórios. 
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