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resumo
A ansiedade na performance musical (APM) é identificada como uma 

apreensão persistente que compromete as capacidades performativas 

em público, afetando instrumentistas e cantores. Os sintomas incluem 

um conjunto de características cognitivas (sentimento de medo, tensão, 

pânico, pensamentos negativos), comportamentais (postura retraída, 

falhas técnicas, tremores) e fisiológicas (hiperventilação, salivação, bati-

mento cardíaco acelerado, problemas gastrointestinais). O  presente 

estudo tem como objetivo refletir sobre as realidades e desafios que as 

instituições superiores de ensino de música enfrentam presentemente, 

através da seguinte questão: quais os contributos de abordagens da área 

da psicologia para os estudantes de música? Tendo por base os resulta-

dos de uma revisão sistemática da literatura sobre a APM em estudantes 

de ensino superior (Barros, Marinho, Borges e Pereira, no prelo), foi veri-

ficada uma ampla variação da prevalência de APM. Assim, os resultados 

identificaram problemas como ansiedade somática e preocupações com a 

performance (40%), medo e apreensão do palco (20% a 32%), stress rela-

cionado à música (36,9%), e pensamentos e preocupações perturbadoras 

(46,4%). Ademais, a  APM foi relacionada à baixa autoconfiança, baixa 

autoestima, baixa autoeficácia, otimismo e perfeccionismo. Tendo em 

conta este estudo, sugere -se a implementação, no currículo de formação 

dos estudantes de música, conteúdos específicos de psicologia, nomeada-

mente relacionados com estratégias de coping. Além disso, são recomen-

dadas intervenções psicológicas para promoção do bem -estar, saúde do 
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músico, controlo e autorregulação da ansiedade na performance musical 

nos estudantes de música do ensino superior.

palavras  - chave
Ansiedade na performance musical. Saúde do músico. Ensino superior. 

Educação. Coping.

introdução

A ansiedade na performance musical (APM) é comummente iden-
tificada como uma apreensão persistente e stressante que compro-
mete as competências performativas em público (performances a 
solo ou em grupo), afetando tanto instrumentistas, quanto cantores 
(Brodsky, 1996; Ryan & Andrews, 2009; Salmon, 1990). De acordo 
com Kenny (2011; 2016), a  APM surge como uma manifestação 
emocional pluridimensional que pode incluir um conjunto de res-
postas cognitivas (sentimento de medo, tensão, pânico, desastre, 
pensamentos negativos sobre falhas de memória, diminuição da 
concentração), comportamentais (postura retraída, falhas técnicas 
e tremores) e fisiológicas (hiperventilação, salivação, batimento 
cardíaco acelerado, problemas gastrointestinais, libertação exces-
siva de adrenalina e cortisol). Estes sintomas habitualmente surgem 
antes, durante e depois de uma performance (Papageorgi, Hallam, & 
Welch, 2007), com impacto profissional e pessoal indissociável.

De acordo com Kenny (2011), falta consenso na definição de 
ansiedade na performance musical. Alguns investigadores apre-
sentam medo do palco e APM como sinónimos (Brodsky, 1996; 
Papageorgi et al., 2007; Salmon, 1990), mas o medo do palco geral-
mente ocorre na frente de um público alargado, enquanto a APM 
pode ocorrer na frente de apenas 2 membros de um júri. Além 
disso, o medo do palco revela-se a qualquer momento, enquanto a 
APM pode aumentar ao longo de dias ou semanas antes de uma 
performance musical (Kenny, 2011).

A teoria da ansiedade geral (Spielberger, 1966) sugere que esta 
é composta de ansiedade -traço e ansiedade -estado. A  ansiedade-
-traço é definida como uma predisposição que identifica situações 
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stressantes como perigosas, enquanto a ansiedade -estado é um 
estado consciente de sentimentos de tensão, apreensão e preocu-
pação que são vivenciados em um determinado momento. Alguns 
autores descrevem a ansiedade -traço como uma vulnerabilidade 
biológica e psicológica (Kenny, 2011; Papageorgi et al., 2007), que, 
segundo Barlow (2000), é um requisito para o desenvolvimento de 
transtornos de ansiedade.

Segundo a teoria de Barlow (2000) a ansiedade em geral, e  a 
da performance em particular, surge da interação de três fatores 
ou vulnerabilidades: 1) vulnerabilidade biológica generalizada; 2) 
vulnerabilidade psicológica generalizada e 3) vulnerabilidade psi-
cológica específica. Basicamente, esta teoria sugere que não é só a 
herança genética que conta, mas também o que vai surgindo com 
as experiências ao longo da vida. Todavia, a parte cognitiva é a mais 
referida pelos músicos e a que aparentemente tem um papel mais 
ativo no desenvolvimento da APM, pois o músico desenvolve pen-
samentos negativos e perturbadores aos quais atribui demasiada 
importância.

A APM também tem sido associada ao género, fobia social e/
ou ansiedade social. A maioria dos estudos apresentam resultados 
em que o género feminino é mais propenso a sentir a APM e outros 
tipos de ansiedade social do que os indivíduos do género mas-
culino (Osborne & Kenny, 2008; Yondem, 2007). Cox e Kenardy 
(1993) estudaram a APM como uma manifestação situacional de 
ansiedade social e concluíram que 50% dos estudantes de música 
tinham um alto índice de fobia social. Segundo Osborne e Franklin 
(2002), estes índices estão relacionados com o receio de avaliação 
negativa por parte do público.

Segundo a revisão sistemática de Barros, Marinho, Borges 
e Pereira (no prelo), verificou -se uma ampla variação na pre-
valência da APM nos estudantes de música do ensino superior. 
Além disso, os estudos analisados identificaram problemas como 
ansiedade somática e preocupações com a performance, medo e 
apreensão do palco, stress relacionado à música, pensamentos e 
preocupações perturbadoras. Deste modo, além das característi-
cas comummente associadas à APM, como sintomas psicofisioló-
gicos, vulnerabilidades psicológicas e distúrbios sociais, existem 
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outros fatores individuais e contextos que ainda não foram estu-
dados em detalhe.

Neste sentido, o  presente estudo tem como objetivo refletir 
sobre as realidades e desafios que as instituições superiores de 
ensino de música enfrentam presentemente, através da seguinte 
questão: quais os contributos de abordagens da área da psicologia 
para os estudantes de música? 

métodos

De modo a fundamentar a discussão do presente estudo, utilizámos 
os resultados da revisão sistemática de Barros, Marinho, Borges e 
Pereira (no prelo), obtidos a partir do protocolo PRISMA (Moher, 
Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009). As bases de dados pesquisadas 
foram a Web of Science, PubMed, Scopus e Eric. De um total de 1526 
artigos, 43 foram selecionados para a análise final (Figura 1).

resultados

Os estudos encontrados nesta revisão sistemática incluíam 29 
estudos transversais, 4 estudos experimentais, 2 estudos longitu-
dinais, 2 estudos descritivos, 2 estudos de teoria fundamentada, 
1 estudo de levantamento por questionário, 1 estudo qualitativo, 
1 estudo exploratório e 1 estudo de acompanhamento (follow -up) 
retrospetivo.

As características da APM nos estudantes de ensino superior 
foram relacionadas aos seguintes tópicos: prevalência e incidência, 
preditores de ansiedade/fatores de risco, género, cultura institu-
cional e perspetivas sobre estratégias de coping.

Prevalência e incidência
Em relação à prevalência da APM em estudantes de música do 
ensino superior, encontrámos percentagens de 83,1% em Miller e 
Chesky (2004), 75,1% em Bannai et al. (2016), 16% em Paliaukiene 
et al. (2018), e  39% em Zarza et al. (2016b). Existem, entretanto, 
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outras prevalências que se relacionam com a APM. Ioannou et al. 
(2018) mostraram que 40% dos músicos tinham um nível elevado 
ou extremo de ansiedade somática e preocupações com a perfor-
mance musical, e  36% tinham níveis elevados ou extremamente 
elevados de ansiedade geral sem estar numa situação de perfor-
mance. Além disso, 20% a 32% dos estudantes apresentaram medo 
e apreensão do palco (Studer et al., 2011a), 36,9% stress relacio-
nado com a música, e 46,4% pensamentos e preocupações pertur-
badoras (Oudejans et al., 2016). No que diz respeito à incidência 
da APM nos estudantes, as pesquisas existentes mostraram que os 

Registos identificados nas bases de 

dados

(n= 1526)

Web of Science (n = 210)

PubMed (n = 84)

Scopus (n = 1172)

Eric (n = 60)

Figura 1 — Protocolo PRISMA.
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níveis de APM em performances a solo são maiores do que em per-
formances em grupo, e que os ambientes de concerto geram maio-
res níveis de APM do que os ambientes de ensaio (Casanova et al., 
2018; Cox & Kenardy, 1993; Orejudo et al., 2017; Papageorgi et al., 
2011; Papageorgi et al., 2010; Robson & Kenny, 2017; Steptoe & Fid-
ler, 1987; Sulun et al., 2017; Umuzdaş et al., 2019; Zarza et al., 2016a).

Preditores de ansiedade/fatores de risco
Indivíduos com níveis elevados de ansiedade -traço experimentam 
níveis mais elevados de ansiedade e ansiedade na performance, 
percecionando algumas condições como mais ameaçadoras, como 
tocar na frente de colegas ou para um júri específico (Brotons, 
1994; Hamann, 1982; Hamann & Sobaje, 1983). De acordo com 
Steptoe e Fidler (1987), a ansiedade na performance está relacio-
nada a catastrofização, neuroticismo (medos diários, pânico de 
multidões) e situações sociais. Estes resultados estão alinhados 
com as pesquisas de Cox e Kenardy (1993), e Dobos et al. (2019).

Além disso, as pesquisas publicadas identificaram vários 
fatores de risco que estão associados à APM, como apreensão 
(Studer et al., 2011a), atitudes disfuncionais e necessidade de apro-
vação (Yondem, 2007), baixo apoio social percebido (Schneider 
& Chesky, 2011), ruminação negativa pós -evento (Nielsen et al., 
2017), perda de concentração e foco, preocupações e pensamentos 
perturbadores (Oudejans et al., 2016), tendências depressivas, res-
postas físicas e mentais negativas (Bannai et al., 2016), ansiedade 
geral (Ioannou et al., 2018), impaciência na prática musical, nervo-
sismo pré -performance e burnout (Dews & Williams, 1989).

Além dos fatores de risco identificados acima, existem outras 
situações   que podem aumentar a APM, como baixa autoconfiança 
(Abel & Larkin, 1990; Kirchner et al., 2008; Miller & Chesky, 
2004), baixa autoestima (Liston et al., 2003), baixa autoeficácia 
(Paliaukiene et al., 2018; Papageorgi et al., 2010; Robson & Kenny, 
2017), vulnerabilidade pessoal em relação ao otimismo, punição e 
autoeficácia (Orejudo et al., 2017; Zarza et al., 2016a), perfeccio-
nismo (Sulun et al., 2017), incluindo preocupação em relação aos 
erros (Dobos et al., 2019; Liston et al., 2003).
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Género
Na maioria das pesquisas, o  género feminino apresentou níveis 
de APM mais significativos do que o género masculino (Dobos et 
al., 2019; Iusca & Dafinoiu, 2012; Orejudo et al., 2017; Sulun et al., 
2017; Yondem, 2007). Inclusive, exibiu níveis elevados em rela-
ção ao género masculino, no que diz respeito a sentimentos nega-
tivos de APM (Studer et al., 2011b), preocupações e pensamentos 
perturbadores (Oudejans et al., 2016), stress, abordagem sub-
missa (submissive approach), culpa e vergonha (Coşkun -Şentürk 
& Çırakoğlu, 2017).

Cultura institucional
O contexto da cultura institucional foi correlacionado com as per-
ceções e abordagens dos estudantes sobre a aprendizagem e a per-
formance (Papageorgi et al., 2010). A  formação recebida, a escola 
ou universidade, seus programas de estudo/ensino, ou mesmo 
outros fatores dentro desse contexto foram associados à APM 
(Zarza et al., 2016a), evidenciando um provável impacto na perfor-
mance musical, na motivação e nos níveis de ansiedade (Casanova 
et al., 2018).

Estratégias de coping 
Finalmente, em relação às estratégias de coping, 20,2% dos estu-
dantes relataram dificuldades em lidar com a APM (Paliaukiene 
et al., 2018), e  raramente utilizavam essas estratégias para redu-
zir o medo do palco (Studer et al., 2011a). Ademais, no estudo de 
Spahn et al. (2014), os estudantes mostraram baixa capacidade 
para lidar com problemas de saúde. Na investigação de Dews e 
Williams (1989), os estudantes relataram que os amigos eram na 
maioria das vezes a rede de apoio escolhida, e o aconselhamento 
formal era visto como o último recurso. Adicionalmente, embora 
96% dos estudantes procurassem ajuda para o seu stress relacio-
nado à música, as fontes de apoio eram informais e não profissio-
nais (Dews & Williams, 1989).
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discussão

O resultado desta revisão evidenciou a predominância de estudos 
cross -sectional (68,18%), e revelou, também, a  falta de estudos lon-
gitudinais e qualitativos para o aprofundamento desta temática, 
principalmente a nível etiológico. Segundo Ballenberger, Möller e 
Zalpour (2018), os estudos do tipo cross -sectional apresentam des-
vantagens, como, por exemplo, não abordarem o tempo de exposi-
ção entre a causa e o desfecho (doença). Logo, estes estudos não são 
suficientemente abrangentes para determinar a origem da APM.

Conforme apresentado no referencial teórico deste trabalho, 
vários estudos não usaram critérios para diferenciar ‘APM’ de 
‘medo de palco’, pelo que ambos os termos, na maioria das vezes, 
são usados como sinónimos. Ademais, o termo ‘ansiedade na per-
formance’ é frequentemente usado em alternativa a APM. Estes 
problemas são referidos em Fernholz et al. (2019), que também 
mencionam a mesma falta de critério nos termos aludidos.

Em relação à prevalência, os estudos analisados apontam uma 
variação ampla da APM entre os estudantes de música do ensino 
superior, com percentagens entre 16% e 83,1%. As medições des-
tas prevalências foram feitas a partir de questionários específicos, 
por autoavaliação ou autorrelato dos estudantes. Verifica -se, por-
tanto, que seria necessário providenciar apoio clínico -psicológico 
e institucional aos estudantes de música do ensino superior. Acre-
ditamos que a falta de suporte clínico ainda na universidade, tendo 
em conta as consequências negativas para a carreira (Studer et al., 
2011a), pode levar à desistência da profissão ou influir na continui-
dade dos elevados níveis de APM, mesmo na carreira profissional, 
uma vez que a prevalência em músicos profissionais varia entre 
16,5% e 60% (Fernholz et al., 2019).

Quanto aos preditores de ansiedade/fatores de risco, os resulta-
dos das pesquisas expõem uma série de características e situações 
que se relacionam com a APM e a sua intensidade. De acordo com 
a literatura existente, as características que mais contribuem para 
a clarificação etiológica da APM são os sintomas cognitivos, com-
portamentais, fisiológicos e somáticos. Existem, contudo, autores 
que acreditam que estas características podem estar relacionadas 
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a um subtipo de ansiedade social ou fobia social (Clark & Agras, 
1991; Cox & Kenardy, 1993; Dobos et al., 2019; Kenny, 2011; Osborne 
& Franklin, 2002). As pesquisas revelam que, além dos sintomas 
mais comuns associados à APM (batimentos cardíacos acelerados, 
hiperventilação, transpiração das mãos, tremores, náuseas, sen-
sação de apagão, falta de atenção, falhas técnicas, falta de ritmo, 
tensão, falta de ar, dificuldade de respirar, etc.), existem caracterís-
ticas cognitivas pouco mencionadas que também afetam os níveis 
de APM, por exemplo, autoconfiança, autoestima, autoeficácia, 
otimismo, punição, neuroticismo, perfeccionismo, vergonha, medo 
do desfavor (fear of disfavor), preocupação em cometer erros, 
preocupação com as perceções dos pais, entre outras. Assim sendo, 
fica evidente a necessidade de tratamentos terapêuticos cognitivos 
comportamentais para esta população. Ademais, é preciso estudar 
as diferenças individuais dos estudantes para realização de inter-
venções de tratamento mais específicas. Segundo Papageorgi et al. 
(2011), o nível de ansiedade percebida nos estudantes é afetado por 
características individuais. Deste modo, Miller e Chesky (2004) 
sugerem que as estratégias de intervenção sejam de base cognitiva 
e os seus métodos direcionados ao tipo de ansiedade experimen-
tada.

Com referência ao género, a  maioria dos estudos evidencia 
que os indivíduos do género feminino têm mais predisposição 
à APM do que os indivíduos do género masculino. Além disso, 
outras características também se revelaram mais incidentes em 
mulheres do que em homens, por exemplo, ansiedade -traço e 
ansiedade -estado, preocupação e pensamentos perturbadores, 
culpa, vergonha, entre outras. Alguns estudos mostraram que esta 
disparidade entre homens e mulheres está ligada ao estrogênio no 
sistema nervoso (Saleh & Connell, 2007). Apesar disso, existem 
outras situações externas em relação ao género feminino as quais 
precisam ser levadas em consideração, como, por exemplo, as 
vivências sociais e culturais que são normalizadas pela sociedade 
patriarcal, através de experiências repressivas dentro das práticas 
artísticas. Segundo Coşkun -Şentürk e Çırakoğlu (2017), as mulhe-
res estão inseridas em relações sociais conservadoras, sendo mais 
expostas à pressão das normas morais e sociais. Se levarmos em 
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consideração que as estruturas sociais operam a um nível macro de 
discriminação da figura feminina, pode -se sugerir que as mulhe-
res, ao nível micro, especificamente em relação aos fatores stres-
santes e interpessoais que estão relacionados à performance, se 
sentirão mais vulneráveis e, consequentemente, com níveis mais 
elevados de APM.

Em relação à cultura institucional, acreditamos que a exis-
tência de uma tradição de performance musical possa ser uma 
característica importante na relação com a APM, e  poucos estu-
dos consideram essa dimensionalidade. O contexto musical dentro 
da cultura institucional se relaciona com os níveis de APM e tem 
impacto na qualidade da performance musical, na motivação e no 
nível de ansiedade (Casanova et al., 2018). Assim como as perce-
ções de aprendizagem e performance musical dependem do trei-
namento recebido pelos programas de ensino destas instituições 
(Papageorgi et al., 2010; Zarza et al., 2016a), os traços cognitivos de 
personalidade também podem variar no surgimento e/ou desen-
volvimento da APM. Se levarmos em conta que as normas de uma 
instituição podem ser opressivas, conforme o estudante aprende a 
lidar com este contexto, pode trazer para si o sentimento de culpa 
e, consequentemente, um medo futuro de cometer erros e de ser 
julgado como impróprio para este contexto (Leech -Wilkinson, 
2016). Isso exposto, parece provável que as normas de ensino pos-
sam ser um gerador de ansiedade na performance musical.

Curiosamente, em relação a estratégias de coping, as pesqui-
sas referem que vários músicos sentem dificuldade em lidar com a 
APM, sendo os amigos uma fonte de apoio. Para estabelecer e man-
ter uma carreira profissional, os músicos precisam lidar com vários 
desafios, entre os quais estão a especialização precoce, tempo alar-
gado de prática do instrumento, isolamento social, crises de identi-
dade e outras variantes físicas e emocionais. Estes fatores, somados 
com um mau relacionamento com os professores (em algumas 
situações), geram consequências como esgotamento físico, lesões e 
problemas psicológicos e cognitivos relacionados à ansiedade. Tal-
vez por isso, um número significativo de músicos sente dificuldades 
em lidar com a APM, e prefere por vezes desistir da carreira profis-
sional pela quantidade de tribulações relacionadas. Assim, verifica-
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-se a necessidade de explorar novas metodologias para o ensino da 
performance musical, a fim de respeitar as singularidades dos estu-
dantes. Acreditamos que estas perspetivas podem estimular os estu-
dantes tanto a melhorar no seu desempenho musical, instrumental 
e académico, como também a lidar melhor com os erros e dificul-
dades que fazem parte do processo de aprendizagem. Repensar as 
metodologias, dentro do contexto de ensino, pode trazer novas pos-
sibilidades para a educação musical.

Em relação às limitações dos resultados encontrados, nos depa-
ramos com disparidades no significado do termo ansiedade na 
performance musical, uma predominância de estudos quantitati-
vos em relação aos estudos qualitativos e longitudinais, que difi-
culta o entendimento aprofundado sobre a etiologia da APM nos 
estudantes do ensino superior. Além disso, a metodologia de vários 
estudos não se mostrou eficaz, principalmente no equilíbrio de 
género da amostra. 

considerações finais

As implicações deste estudo sugerem a necessidade de imple-
mentação de conteúdos específicos de psicologia no currículo de 
formação dos estudantes de música do ensino superior, nomea-
damente conteúdos relacionados com estratégias de coping, bem 
como intervenções psicológicas para promoção do bem -estar, 
saúde do músico, controlo e autorregulação da ansiedade na per-
formance musical. Além disso, sugerimos que os próximos traba-
lhos também dialoguem com outras ciências humanas (sociologia 
e/ou antropologia, por exemplo), de maneira a que, a partir dessa 
interdisciplinaridade, os caminhos possam ser encurtados para 
uma compreensão mais holística e ecológica sobre a APM.
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