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RESUMO 

 

BURIN, A. B. Ansiedade de performance musical: causas percebidas, estratégias de 
enfrentamento e perfil clínico de músicos brasileiros e australianos. 2017. 121 f. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
A ansiedade de performance musical (APM) é um subtipo do transtorno de ansiedade social 
caracterizado pela presença de temores relacionados ao desempenho musical que podem 
acarretam prejuízos na vida profissional dos músicos. Os sintomas variam de sensações de 
estresse normais da profissão à sintomas de ansiedade intensos. A literatura sugere que a etiologia 
da APM envolve aspectos fisiológicos e psicológicos. O conhecimento de outros aspectos como 
as causas da APM percebidas pelos músicos, estratégias de enfrentamento e variáveis culturais 
parece importante para uma visão detalhada da APM. O presente projeto teve por objetivo 
principal descrever o perfil clínico, os aspectos relativos à prevalência, causas percebidas e 
estratégias de enfrentamento da APM em uma amostra de músicos brasileiros clássicos (GCB) e 
populares (GPB) e comparar com uma amostra de músicos australianos profissionais (GMA). 
Foram utilizados diversos instrumentos de auto avaliação em uma amostra de 214 músicos 
brasileiros (GCB=114; GPB=100) e 376 músicos australianos. Os dados referentes à amostra 
brasileira foram analisados por meio de programa estatístico específico, em função das variáveis: 
formação musical, presença/ausência de APM e sexo. Foram realizadas análises comparativas 
entre músicos clássicos brasileiros e músicos australianos. Adotou-se como nível de significância 
p<0,05. Os resultados apontam que 38,8% da amostra brasileira apresenta indicadores de APM  e 
não houve diferença significativa de indicadores psiquiátricos entre os grupos GCB e GPB, 
exceto para subescala social de sensibilidade à ansiedade cuja pontuação média foi maior para o 
GCP. Quando comparados GCB e GMA, observou-se índices superiores nos indicadores de 
ansiedade traço, APM e depressão no GCB enquanto o GMA apresentou maiores indicadores de 
sensibilidade à ansiedade. Os músicos com APM apresentaram um perfil mais comprometido nos 
indicadores psiquiátricos. Em relação ao sexo, as mulheres apresentaram maiores índices de 
sensibilidade à ansiedade e depressão. Quanto as causas percebidas de ansiedade, 
independentemente da condição musical, do sexo e presença/ausência de APM as mais 
frequentemente apontadas pelos músicos foram a pressão de si próprio, tocar repertório difícil, 
incertezas ocasionadas por falhas técnicas e preocupação com a reação/avaliação da plateia. 
Quando comparados em função da formação musical, presença/ausência de APM e país de 
origem, o GCB, músicos com APM e GMA identificam com maior frequência e significância 
estatística um maior número de situações causadoras de ansiedade. De forma geral, a maioria das 
causas percebidas tem locus interno. Quanto às estratégias de enfrentamento, observou-se 
semelhança nas mais utilizadas independente da formação musical, presença/ausência de APM, 
sexo e país de origem. As mais utilizadas foram respirar profundamente, aumentar  treino, 
familiarizar-se com local da performance e usar técnicas de relaxamento e, as mais utilizadas 
também foram efetivas do ponto de vista dos músicos. Nota-se predomínio de estratégias internas 
aos músicos e baixa procura por recursos externos como profissionais da área da saúde. A APM é 
uma condição que afeta tanto os músicos brasileiros como os australianos, as causas percebidas de 
forma geral são associadas a variáveis internas aos músicos que enfrentam esta condição com 
recursos próprios, com baixa procura por profissionais que poderiam oferecer intervenções mais 
efetivas. 
 
Palavras-chave: Ansiedade. performance musical. Transcultural. Estratégias de enfrentamento. 
Músicos. 



ABSTRACT 

 

BURIN, A .B. Musical performance anxiety: perceived causes, coping strategies and 
clinical profile of Brazilian and Australian musicians. 2017. 121 f. Dissertation – Faculty 
of Medicine of Ribeirão Preto, University of Sao Paulo, Ribeirao Preto, 2017. 
 
Musical performance anxiety (MPA) is a subtype of social anxiety disorder characterised by 
the presence of fear related to musical performance, which can cause impairment in the 
musician’s personal and professional life. Symptoms range from the normal stress sensations 
of the profession to the most intense and harmful anxiety symptoms. The literature suggests 
that the etiology of MPA involves physiological and psychological aspects. The knowledge of 
other aspects, such as how MPA causes are perceived by musicians, coping strategies and 
cultural variables seem important for a detailed view of MPA. The main objective of this 
project was to describe the clinical profile, prevalence, perceived causes and coping strategy 
of MPA in a sample of Brazilian classical (GCB) and popular musicians (GPB) and compare 
them with a sample of  Australian professional musicians (GMA). Several instruments of self 
evaluation were used in a sample of 214 Brazilian musicians (GCB = 114, GPB = 100) and 
376 Australian musicians. The data referring to the Brazilian sample were analyzed by means 
of a specific statistical program, according to the following variables: musical training, 
presence / absence of MPA and gender. Comparative analysis were performed between 
Brazilian classical musicians and Australian musicians. The significance level was set at p 
<0.05. The results indicate that 38.8% of the Brazilian sample presented APM indicators and 
there was no significant difference of psychiatric indicators between GCB and GPB groups, 
except for social subscale of anxiety sensitivity wich mean score was higher for GCP. When 
comparing GCB and GMA, higher indices were observed in trait anxiety, MPA 
and  depression in GCB, whereas GMA showed higher anxiety sensitivity indicators. The 
musicians with MPA presented a more compromised profile in the psychiatric indicators. In 
relation to sex, women had higher indices of sensitivity to anxiety and depression. Regarding 
the perceived causes of anxiety, regardless of the musical condition, sex and presence/absence 
of MPA, the most frequently pointed out by the musicians were self-pressure, difficult 
repertoire, uncertainties caused by technical failures and concern with evaluation of the 
audience. When compared in terms of musical training, presence / absence of MPA and 
country of origin, the GCB, musicians with MPA and the GMA identify with greater 
frequency and statistical significance a greater number of situations perceived as causing 
anxiety. The most perceived causes are internal to the musician. Regarding coping strategies, 
there was a similarity in the most used, independent of musical training, presence / absence of 
MPA, gender and country of origin. The most used were to breathe deeply, to increase 
training, to familiarize oneself with performance set and to use relaxation techniques, and the 
most used ones were  also effective according to musicians. There is predominance of internal 
strategies of the musicians themselves and low demand for external resources such as health 
professionals. The MPA affects both Brazilian and Australian musicians. The perceived 
causes are generally associated with musicians’ internal variables who face this condition 
with their own resources, with a low demand for professionals who could offer more effective 
interventions. 
 
Keywords: Anxiety. Musical performance. Transcultural. Coping strategies. Musicians. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A música como profissão 

 

A prática da música como profissão ou como atividade amadora demanda do músico 

um conjunto de conhecimentos, técnicas e habilidades que se consolidam durante um 

processo, muitas vezes longo, de preparação. Ao longo deste processo, além de ter um vasto 

conhecimento técnico acerca de sua prática, atuar como músico requer níveis altos de 

habilidades como coordenação motora, atenção e memória (KENNY; DAVIS; OATES, 2004; 

GALVÃO, 2006), velocidade, precisão e resistência (TUBIANA, 2000).  

Smilde (2008) discute que a carreira do músico exige que este desempenhe múltiplas 

funções/papéis como, por exemplo, ser o artista, o compositor, o professor, o mentor, o 

treinador, o líder, entre outros. Tais papéis exigem do músico um conjunto de habilidades 

para que ele tenha sucesso na carreira. Além dessas peculiaridades características da carreira 

musical, segundo Kenny (2011) e Galvão (2006) existe uma relação entre o nível de 

conhecimento musical, a prática e uma performance bem sucedida, ou seja, quanto maior o 

conhecimento e longos períodos de prática, maior a possibilidade de sucesso na performance. 

Neste sentido destacam-se os músicos denominados de alta performance, ou seja, músicos 

que, em sua maioria, apresentam formação erudita, buscam perfeição no desempenho e que 

dedicam em média entre 4 a 6 horas de estudo por dia.  

Segundo Ericsson; Krampe e Tesch-Romer (1993) estes músicos dedicam-se a um 

esforço intenso e deliberado ao instrumento musical relacionado à performance, o que pode 

impactar positivamente a performance, mas negativamente a saúde geral do músico. Andrade 

e Fonseca (2000) discutem que a prática do músico e do atleta de alta performance apresenta 

algumas similaridades como, por exemplo, o uso de grupos musculares que são utilizados em 

treinamentos/ensaios, e a dedicação intensiva a longos períodos de práticas que tem como 

objetivo uma performance pública. Frente a esta realidade de dedicação intensa, músicos de 

alta performance frequentemente apresentam dores nos grupos musculares, muitas vezes 

debilitantes, ligados ao instrumento tocado. Os autores discutem que uma diferença marcante 

entre músicos e atletas é que no caso dos atletas, frequentemente há um treinador físico e 

médicos acompanhando, o que não acontece no caso dos músicos. 

Além da intensa demanda de horas de prática típicas da carreira musical (HALLAM, 

2001; GALVÃO, 2006), há também várias exigências intrínsecas à profissão como trabalhar 

em turnos, estar disponível para viajar para apresentações, deixar a família durante turnês, se 
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ajustar a fusos horários, manejar instabilidade financeira muitas vezes típica da carreira, entre 

outros fatores (KENNY & ACKERMANN, 2009). 

Destaca-se ainda que muitos músicos acabam desenvolvendo quadros que envolvem 

sofrimento físico, como dores em grupos musculares relacionados ao instrumento tocado, em 

função das muitas horas de treino, repetição e cansaço extremo (COSTA, 2003; KENNY; 

ACKERMANN, 2013). O transtorno musculoesquelético relacionado à performance é 

definido como dor, fraqueza, dormência, formigamento ou outros sintomas que interferem na 

capacidade de tocar o instrumento no nível em que o músico está acostumado a tocar (ZAZA; 

CHARLES; MUSZYNSKI, 1998). Esta condição acomete muitos músicos, sobretudo aqueles 

de alta performance. Segundo o estudo de Kenny e Ackerman (2013), cerca de 55 a 86% dos 

músicos de orquestra da Austrália apresentavam esta condição que favorece prejuízos 

significativos na carreira musical.  

Além do sofrimento físico, há também o sofrimento psicológico, experienciado por 

grande parte dos músicos como, por exemplo, sintomas de ansiedade, quadros depressivos e 

ansiedade de performance musical (APM) a qual se associa às exigências do público e do 

próprio músico. (PERSSON, 1996; KENNY; ACKERMANN, 2013; BARBAR; CRIPPA; 

OSÓRIO, 2014). Um estudo realizado por Barbar; Crippa e Osório (2014) indicou que 19% 

de uma amostra de 230 músicos brasileiros profissionais e amadores apresentavam 

indicadores de ansiedade social, 20% apresentavam indicadores de depressão e 24% 

apresentavam indicadores de APM. Em estudo realizado previamente por Kenny; Driscoll e 

Ackermann (2014) identificou-se também um padrão significativo de indicadores de 

depressão (32%), ansiedade social (33%) e estresse pós traumático (22%) entre os músicos de 

orquestra da Austrália apontando para uma condição que independe da cultura e da formação 

do músico.  

É possível destacar ainda outras condições clínicas associadas à carreira do músico 

como, por exemplo, problemas relacionados ao sono e uso de substâncias. Pereira et al. 

(2010) conduziram um estudo sobre qualidade do sono com músicos de orquestra e 

destacaram que 71% dos participantes apresentaram baixa qualidade de sono o que parece 

estar associado a dor e desconforto físico. O que diz respeito ao o uso de substâncias, West 

(2004) destaca o uso de substâncias lícitas como o álcool, cafeína e medicamentos; e as 

ilícitas como cannabis, e cocaína. É sabido que muitos músicos recorrem ao abuso de 

substâncias para lidar com as demandas típicas da carreira, a saber, apresentação em público, 

muitas horas de ensaios, viagens e fusos horários. 
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Todo este panorama parece favorecer um impacto global negativo na qualidade de 

vida do músico, o que é percebido pelos mesmos (PEREIRA et al., 2010). Apesar disto, a 

atenção dedicada a esta população específica por parte das políticas públicas de saúde é 

escassa, bem como a busca por diferentes meios de ajuda e tratamentos pelos músicos, 

contribuindo para que o problema seja negligenciado. 

 

1.2 Ansiedade de Performance Musical 

 

A ansiedade é definida como a antecipação de ameaça futura e é associada à 

experiência de tensão muscular e vigilância como forma de preparação para perigo futuro e 

comportamentos com função de esquiva (APA, 2013). É importante salientar que a ansiedade 

em si não caracteriza um problema. Para Barlow (2002) a ansiedade é uma emoção natural 

que faz parte do conjunto de emoções humanas e é necessária para a sobrevivência. No 

entanto, quando o nível de ansiedade passa a prejudicar o funcionamento do indivíduo e 

acarretar sofrimento, passa então a ser considerada patológica.  

Segundo a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

- DSM-V (APA, 2013), os transtornos de ansiedade se caracterizam pela presença de medo e 

ansiedade excessivos e comportamentos disfuncionais associados. Embora, em muitos casos, 

esses dois estados emocionais ocorrem concomitantemente, o medo, diferente da ansiedade se 

caracteriza por uma resposta emocional frente a uma ameaça iminente e real e, geralmente 

vem acompanhado de comportamentos com função de luta ou fuga. 

 De acordo com o DSM-V (APA, 2013), os transtornos de ansiedade se diferenciam de 

acordo com o tipo de objeto ou evento que produz as sensações de medo/ansiedade, alterações 

nas cognições relacionadas a tal evento ou objeto e que produzem comportamentos esquiva. 

 Dentro dos transtornos de ansiedade, destaca-se o Transtorno de Ansiedade Social 

(TAS), que é caracterizado por temores e preocupações relacionadas à interações sociais em 

que há possibilidade de avaliação. Os critérios diagnósticos do TAS, segundo o DSM-V são: 
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Quadro 1: Critérios para Transtorno de Ansiedade Social - Extraído de Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5 (APA, 2013, p. 202-203)   

 

Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social)  
 
Critérios Diagnósticos   300.23 (F40.10)  
 
A. Medo ou ansiedade acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o 
indivíduo é exposto a possível avaliação por outras pessoas. Exemplos incluem interações 
sociais (p. ex., manter uma conversa, encontrar pessoas que não são familiares), ser 
observado (p. ex., comendo ou bebendo) e situações de desempenho diante de outros (p. ex., 
proferir palestras).  
 
Nota: Em crianças, a ansiedade deve ocorrer em contextos que envolvem seus pares, e não 
apenas em interações com adultos.  
 
B. O indivíduo teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados 
negativamente (i.e., será humilhante ou constrangedor; provocará a rejeição ou ofenderá a 
outros).  
 
C. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. Nota: Em crianças, o 
medo ou ansiedade pode ser expresso chorando, com ataques de raiva, imobilidade, 
comportamento de agarrar-se, encolhendo-se ou fracassando em falar em situações sociais.  
 
D. As situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade.  
 
E. O medo ou ansiedade é desproporcional à ameaça real apresentada pela situação social e 
o contexto sociocultural.  
 
F. O medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente durando mais de seis meses  
 
G. O medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no 
funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.  
 
H. O medo, ansiedade ou esquiva não é conseqüência dos efeitos fisiológicos de uma 
substância (p. ex., droga de abuso, medicamento) ou de outra condição médica.  
 
I. O medo, ansiedade ou esquiva não é mais bem explicado pelos sintomas de outro 
transtorno mental, como transtorno de pânico, transtorno dismórfico corporal ou transtorno 
do espectro autista.  
 
J. Se outra condição médica (p. ex., doença de Parkinson, obesidade, desfiguração por 
queimaduras ou ferimentos) está presente, o medo, ansiedade ou esquiva é claramente não 
relacionada ou excessivo. 
 
Especificadores: Os indivíduos com transtorno de ansiedade social do tipo somente 
desempenho têm preocupações com desempenho que são geralmente mais prejudiciais em 
sua vida profissional (p. ex., músicos, dançarinos, artistas, atletas) ou em papéis que 
requerem falar em público. 
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A ansiedade de performance associa-se ao especificador “somente desempenho” e 

pode ser considerada um tipo específico de ansiedade social. Portanto, trata-se de um subtipo 

de ansiedade social, em que os indivíduos apresentam temores relacionados ao desempenho e 

que, em geral, acarretam prejuízos em suas vidas profissionais como é o caso dos músicos, 

atletas e outros artistas (APA, 2013). Indivíduos também podem manifestar ansiedade de 

performance no trabalho, escola ou ambientes acadêmicos em que situações de se expor e 

falar em público são comuns.  

Assim, o termo Ansiedade de Performance Musical (APM) diz respeito a uma 

condição de ansiedade de performance relacionada especificamente à performance musical, 

tanto para apresentações solo quanto em grupo, e para qualquer instrumento, incluindo o 

canto (PAPAGEORGI; HALLAM; WELCH, 2007 e TABORSKY, 2007; RYAN; 

ANDREWS, 2009). 

Dessa maneira, a APM é entendida como um subtipo de ansiedade social. Na APM há 

uma escala de severidade dos sintomas, isto é, as sensações experienciadas pelos músicos vão 

desde o stress e ansiedade tidos como normais da prática da profissão até sintomas mais 

graves e prejudiciais, inclusive sensação de terror, muito similar ao pânico (POWELL, 2004; 

OSBORNE; KENNY, 2005; OSBORNE; KENNY, 2008). 

A ansiedade musical pode impactar não só a performance em si, mas também a 

carreira e a qualidade de vida dos músicos (YONDEM, 2007; KENNY, 2011). De acordo 

com a literatura, é comum músicos com APM também apresentarem quadros depressivos e 

ansiedade social (BARBAR; CRIPPA; OSÓRIO, 2014; KENNY; DRISCOLL; 

ACKERMANN, 2014) que além de influenciar a qualidade de vida, podem exercer um papel 

importante no desenvolvimento da carreira profissional.  

Não há consenso ainda na literatura acerca da prevalência da APM na população de 

músicos. Tal fato pode ser explicado em função da dificuldade em se detectar o transtorno, 

tanto por parte dos clínicos como dos próprios músicos (BARBAR; CRIPPA; OSÓRIO, 

2014). Estes mesmos autores realizaram um estudo no Brasil que apontou prevalência de 24% 

em músicos brasileiros. Em uma revisão de literatura realizada por Brugués (2009) descreve 

uma prevalência entre 16% e 70% em músicos dos Estados Unidos e de países europeus nas 

décadas de 1980 e 1990. Segundo Steptoe (2001), em um estudo de revisão de literatura, a 

prevalência de APM entre músicos variou entre 15% e 25%. Estudos apontam também maior 

prevalência em mulheres em relação aos homens, assim como na ansiedade social e demais 

transtornos de ansiedade (RAE; MCCAMBRIDGE, 2004; OSBORNE; KENNY, 2005; 

YONDEM, 2007; OSBORNE; KENNY, 2008; THOMAS, 2013). 



Introdução  |  22 

 

Segundo Fehm e Schimidt (2006), não há estimativas de prevalência para APM em 

crianças e adolescentes.  Kenny e Osborne (2006) discutem que crianças muito pequenas 

raramente experimentam a APM da maneira como um adulto experiencia; pelo contrário, 

parecem gostar de se apresentar e não parecem ficar desconfortáveis com possíveis falhas na 

performance.  

Segundo as autoras, a transição destas crianças para adultos que podem sofrer com 

APM envolve a combinação de vários fatores que podem acarretar resultados tanto positivos 

como negativos, a saber: o temperamento inato, o traço de ansiedade, o aumento da 

capacidade cognitiva, a função auto reflexiva e a tomada de perspectiva, o tipo de educação 

recebida dos pais, o impacto de outras experiências interpessoais, a percepção e interpretação 

do mundo, a habilidade técnica e as experiências prévias relacionadas à performance. 

A ansiedade pode ser desencadeada tanto por preocupações conscientes e racionais, 

como por estímulos que estimulam, inconscientemente, experiências anteriores de ansiedade 

produzindo sensações somáticas desconfortáveis. Tais estímulos podem ser chamados de 

gatilhos e podem incluir experiências aversivas prévias, que podem embasar o 

desenvolvimento de cognições negativas e pensamentos disfuncionais futuros (BARLOW, 

2002). Alguns estudos mais voltados para este público de músicos jovens têm sido realizados 

nos últimos anos (FEHM; SCHIMIDT, 2006; KENNY; OSBORNE, 2006). Entender que a 

APM pode começar a se desenvolver numa faixa etária tão jovem, abre um caminho que deve 

a ser melhor investigado e que favoreça a prevenção efetiva de tal condição. 

 

1.3 Ansiedade de Performance Musical e Stage Fright 

 

No campo do conhecimento sobre a performance musical nota-se o uso do termo 

pânico do palco relacionado à performance musical. Em muitos casos os termos pânico de 

palco e APM têm sido utilizados como sinônimos (STUDER et al., 2011). No entanto, Kenny 

(2011) e Steptoe (2001) discutem que fazer a distinção destes conceitos parece importante 

para que exista um maior rigor conceitual e consequentemente, maior rigor metodológico em 

pesquisas nesta área do conhecimento que se proponham a investigar estes dois fenômenos 

relacionados à performance e, que segundo os referidos autores, são diferentes. 

Segundo Steptoe (2001), a APM refere-se a sentimentos experienciados pelos músicos 

em vários momentos e contextos e não exclusivamente no palco. O pânico do palco implica 

em um medo súbito ou pavor relacionado ao momento de se apresentar num palco enquanto a 

APM pode se desenvolver de maneira gradual e ter início dias antes da performance.  
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Kenny (2011) salienta que experienciar a APM pode se tratar de uma forma de defesa 

conta a possibilidade de reexperienciar um estado emocional intensamente doloroso ou a 

apreensão relacionada à possibilidade de uma ameaça futura que envolva vergonha ou 

humilhação em uma situação de performance  

A APM também pode trazer importantes implicações em como a música é tocada, ou 

seja, na qualidade da apresentação da performance e, esta questão, não parece ter a mesma 

importância quando se trata do pânico do palco. 

Para este estudo, será utilizado o conceito de APM discutido por Steptoe (2001). 

 

1.4 Sintomas da Ansiedade de Performance Musical 

 

Os sintomas envolvidos na APM compreendem três grandes grupos, os fisiológicos, os 

mentais e os comportamentais (VALENTINE, 2002) e são, em geral, experienciados 

concomitantemente (LEHMAN; SLOBODA; WOODY, 2007). 

Entre os sintomas fisiológicos pode-se citar o aumento do batimento cardíaco, 

palpitação, falta de ar, hiperventilação, boca seca, transpiração, náusea, diarreia e tonturas 

(MARSHALL, 2008). Cunha (2013) também destaca, entre os sintomas físicos, dor de 

cabeça, problemas digestivos, aumento da sudorese, problemas musculoesqueléticos, 

alterações na pressão sanguínea, no ritmo cardíaco e na frequência respiratória, tensão 

muscular, mãos frias, fadiga, entre outros. 

Os sintomas mentais podem ser divididos em dois grupos para uma melhor 

compreensão: os sintomas cognitivos e os sintomas emocionais (CUNHA, 2013). Os sintomas 

cognitivos envolvem dificuldade de concentração, distração elevada, problemas relacionados 

à memória, pensamentos distorcidos, interpretação errada da partitura, entre outros 

(STEPTOE, 2001). Lehman; Sloboda e Woody (2007) chamam a atenção para a importância 

dos sintomas mentais cognitivos na manutenção da APM bem como no prejuízo da qualidade 

da performance. Já, entre os sintomas emocionais, é possível destacar a tensão, apreensão, 

insegurança, pavor ou pânico (STEPTOE, 2001). 

Em se tratando dos sintomas comportamentais destaca-se a agitação, tremores, rigidez, 

palidez e comprometimento da própria performance (dificuldade em manter a postura e falhas 

técnicas) (STEPTOE, 2001; VALENTINE, 2002). Os sintomas comportamentais são a parte 

acessível publicamente pela audiência presente. Assim, eles podem ser percebidos como sinal 

de ansiedade e como efeito, estimular ainda mais a vivência de ansiedade, já que o músico 

pode sentir que está sendo avaliado, favorecendo a instalação de um ciclo vicioso. Além 
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disso, os sintomas comportamentais acabam por, em muitos casos, comprometer a 

performance já que podem prejudicar a execução do instrumento em questão. 

 

1.5 Etiologia da Ansiedade de Performance Musical 

 

Em relação à etiologia da APM, há consenso entre os pesquisadores sobre a interação 

de três fatores na construção da APM: cognitivos, comportamentais e fisiológicos (KENNY, 

2005; FEHM; SCHIMIDT, 2006; TABORSKY, 2007). No entanto, ainda parece não existir 

um estudo mais detalhado em relação à participação de cada um dos citados fatores no 

desenvolvimento da APM.   

O modelo de Barlow para a ansiedade é bastante utilizado para a sua compreensão 

(BARLOW, 2000). Tal modelo tem como proposta uma integração entre três instâncias 

(vulnerabilidades) possivelmente envolvidas no desenvolvimento da ansiedade. São elas: 

vulnerabilidade biológica generalizada (hereditária); vulnerabilidade psicológica generalizada 

e vulnerabilidade psicológica mais específica, em que a ansiedade passa a se correlacionar 

com certos estímulos por meio de condicionamento de respostas e crenças.  

Segundo tal modelo, pode-se supor que a ansiedade, em geral, pode ser explicada por 

questões fisiológicas e experiências ao longo da vida do indivíduo. Cada instância acima 

citada tem um papel determinante no desenvolvimento da ansiedade. No entanto, segundo 

aponta Rocha; Diaz-Neto e Gattaz (2011), a terceira instância parece estar mais relacionada 

ao desenvolvimento de ansiedades mais específicas como fobia específica e pânico. Por se 

tratar de vulnerabilidades psicológicas mais peculiares, é possível que a ansiedade social ou 

especialmente as ansiedades de performance sejam mais impactadas por esta instância. 

Papageorgi; Hallam e Welch (2007) e Kenny (2011) apontam para a existência de 

predisposições tanto biológicas como psicológicas que são intrínsecas ao indivíduo e 

entendem que fatores extrínsecos tais como experiências musicais anteriores, bem como 

outras experiências relacionadas à ansiedade, envolvidas nas histórias pessoal e profissional 

também são importantes no desenvolvimento da APM. 

Valentine (2002) discute que a APM sofre a influência de três fatores: a pessoa, a 

tarefa e a situação. De maneira geral, para esta autora, o fator pessoa é o conjunto de 

características da personalidade individual que englobam aspectos tais como perfeccionismo, 

autoestima e traço e estado de ansiedade. Já o fator tarefa diz respeito a aspectos relacionados 

à tarefa em sim, como por exemplo, repertório, competência para ler partitura e memorização. 
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O fator situação/contexto refere-se a qual tipo de situação está em vigor, isto é, se é um ensaio 

ou uma apresentação, se esta é avaliativa ou não, entre outras. 

A seguir, discorrer-se-á sobre cada um destes fatores em específico. 

 

1.5.1 Variáveis relacionadas ao indivíduo associadas à Ansiedade de Performance 

Musical 

 

De acordo com os dois principais modelos técnicos citados no presente trabalho 

(BARLOW, 2000; VALENTINE, 2002) que se propõem a discutir a origem da APM, há 

concordância que o foco no indivíduo (entendido como um conjunto de aspectos que formam 

sua personalidade) é fundamental para que se possa entender melhor a APM. Nesse sentido, 

torna-se imprescindível que se faça uma análise cuidadosa sobre as variáveis sócio 

demográficas, os conceitos de autoestima, perfeccionismo, ansiedade traço/ estado, cognição 

e peculiaridades acerca de valores culturais.  

A autoestima, entendida como a maneira que o indivíduo pensa a respeito de si 

mesmo, parece ser um fator importante envolvido na APM. Segundo estudo realizado por 

Mei-Yuk (2011) sugere-se que altos níveis de ansiedade estejam relacionados a baixos níveis 

de autoestima. A autoestima é um conceito processual, ou seja, ele se constrói ao longo do 

tempo e as relações sociais vigentes no contexto em que o indivíduo está inserido têm um 

papel importante na construção deste sentimento (GUILHARDI, 2002). Segundo Mei-Yuk 

(2011), a ansiedade pode não afetar diretamente a performance, mas, a ansiedade diretamente 

relacionada à autoestima pode distorcer a percepção de seu desempenho.   

Brand (2007) realizou um estudo visando comparar os níveis de autoestima de 

professores de música da América, Austrália e China. Os resultados apontaram que os grupos 

culturais divergem em relação à percepção de si mesmos. Os chineses, por exemplo, 

apresentam níveis inferiores de autoestima comparados aos americanos. Os resultados deste 

estudo deixam claro que as diferenças culturais, entendidas como um conjunto de aspectos e 

valores de cada país ou região têm um papel importante na compreensão tanto da construção 

da APM como também na sua prevenção e tratamento.  

No que se refere ao perfeccionismo, o mesmo pode ser caracterizado como um traço 

de personalidade, e definido como presença de elevados padrões de desempenho 

acompanhado por auto avaliações excessivamente críticas. (FROST et al., 1990). Dois 

aspectos deste conceito são especialmente importantes no campo da compreensão da APM: os 

esforços perfeccionistas e as preocupações perfeccionistas (FROST et al., 1993). Os esforços 
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perfeccionistas estão relacionados à busca por um elevado padrão e, em geral, estão 

associados a aspectos positivos. Kobori (2011) investigou o papel do perfeccionismo no que 

se refere à APM em músicos japoneses e destacou que corresponder às altas expectativas dos 

pais ou tutores é importante para a própria auto avaliação e nesse sentido, aspectos do 

perfeccionismo podem ser positivos já que eles treinam mais e ficam mais atentos à 

performance, por exemplo.  

Já as preocupações perfeccionistas dizem respeito a uma faceta mal adaptativa do 

perfeccionismo, que engloba preocupação excessiva com erros, dúvidas sobre as próprias 

ações e reações negativas a falhas ou imperfeições. Em relação a este aspecto negativo do 

perfeccionismo, Kenny (2011) discute que, ao se engajarem em comportamentos avaliativos, 

os perfeccionistas empregam uma quantidade elevada de energia e acabam desenvolvendo 

rigidez cognitiva no que diz respeito aos conceitos de sucesso, falha ou fracasso e, muitas 

vezes classificam o sucesso de maneira dicotômica, ou seja, tudo ou nada.  

Pesquisas sobre a relação entre ansiedade-traço e ansiedade-estado têm sido 

desenvolvidas com o objetivo de investigar possíveis relações estre elas e a APM (KENNY; 

DAVIS; OATES, 2004; KENNY; DRISCOLL; ACKERMANN, 2014). De acordo com Silva 

e Spielberg (2007) a ansiedade-estado se define por um estado emocional que existe num 

momento de tempo determinado e é caracterizado por tensão, apreensão, nervosismo e 

preocupação. Já a ansiedade-traço diz respeito a uma tendência relativamente estável para 

interpretar determinadas situações como ameaçadoras e uma intensificação das reações 

referentes à ansiedade-estado. A ansiedade-traço, por sua tendência em favorecer a 

interpretação, por parte do indivíduo, de determinadas situações como aversivas e 

ameaçadoras, e elevar os níveis de ansiedade-estado bem como a tendência para sentir 

apreensão e preocupações de maneira crônica, favorece que os músicos, em situações 

avaliativas ou que favoreçam medo de um possível fracasso, apresentem performances com 

qualidade inferior àqueles com níveis inferiores deste tipo de ansiedade (KENNY, 2011). 

Kenny; Driscoll e Ackermann (2004) encontraram uma forte associação entre 

ansiedade-traço e APM, além de uma associação entre alto nível de ansiedade-traço e tensão 

pessoal relacionada ao ambiente de trabalho dos músicos.  

Outro aspecto importante dentro do campo da ansiedade é a noção de sensibilidade à 

ansiedade. Kenny (2011) conceitua a sensibilidade à ansiedade como a tendência do indivíduo 

em perceber seu próprio estado ansioso e interpretar seus sintomas como 

perigosos/ameaçadores. Um estudo realizado por Stephenson e Quarrier (2005) indica que a 

sensibilidade à ansiedade foi um importante preditor de APM, especialmente em relação às 
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mulheres. Outra correlação importante foi que indivíduos com níveis altos de sensibilidade à 

ansiedade relataram mais dores e menos prazer enquanto tocavam. 

O sexo é um importante fator relacionado à APM. De acordo com extenso um estudo 

realizado por Kenny; Driscoll e Ackermann (2014) com músicos orquestrais australianos, as 

mulheres relataram níveis significativamente maiores de APM em relação aos homens. Estes 

resultados corroboram estudos prévios (OSBORNE; KENNY, 2005; PAPPAGEROGI; 

HALLAM; WELCH, 2007; YONDEM, 2007) que já destacavam maior prevalência de APM 

e maior intensidade em mulheres. 

Outra variável sócio demográfica a ser destacada é a idade. Os resultados do estudo 

realizado por Kenny; Driscoll e Ackermann (2014) apontam que músicos mais jovens (com 

menos de 30 anos) são mais afetados pela APM do que músicos mais velhos (com mais de 51 

anos). Estes achados sugerem que conforme os músicos ganham mais experiência com o 

passar dos anos de prática,  os sintomas da APM amenizam. 

Em se tratando de cognição, indivíduos que apresentam altos níveis de APM parecem 

pensar em relação a si mesmos e em relação à situação de performance de maneira diferente 

de indivíduos com baixos níveis de ansiedade musical. Dentre os pensamentos mais 

recorrentes de indivíduos com altos níveis de APM, conforme aponta Kenny (2011), pode-se 

citar: a) expectativas negativas mais fortes antes do evento; b) forte viés negativo em suas 

auto avaliações de desempenho anteriores; c) forte expectativa de que o seu desempenho será 

avaliado negativamente por seus examinadores / audiência; d) preocupações marcantes sobre 

as consequências de um mau desempenho; e) elevada suscetibilidade às mudanças nas reações 

de juízes ou audiência; f) incapacidade de se sentirem confortáveis através de evidências de 

que eles lidaram com a situação habilmente em situações prévias (WALLACE; ALDEN, 

1997). 

 

1.5.2 Variáveis da Tarefa relacionadas à Ansiedade de Performance Musical 

 

A tarefa também é um importante fator associado à APM e segundo Valentine (2002) 

compreende aspectos como o repertório a ser tocado, competência para ler a partitura e 

memorização. Sinico e Winter (2012) destacam que o nível de ansiedade experienciado é 

proporcional à dificuldade da tarefa, ou seja, quanto mais difícil a tarefa, ou seja, quanto 

maior a complexidade e exigência (em termos de leitura e memorização) do repertório a ser 

tocado, maior será o nível de ansiedade experienciado.  
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Sinico e Winter (2013) destacam que a escolha do repertório é muito importante e, 

caso o nível de exigência do mesmo bem como a demanda técnica seja incompatível com as 

habilidades do músico, há riscos de impactos negativos na ansiedade de performance. Em um 

estudo descritivo sobre causas de ansiedade em músicos flautistas realizado por estes autores, 

o repertório musical foi apontado como a principal causa de APM. 

A memorização é um fator relacionado à tarefa que também merece atenção. A 

depender do nível de excitação sentido na performance, lapsos de memória podem ocorrer e, 

já que em muitas situações é esperado que o músico toque sem o auxílio da partitura, 

depender da memória e correr o risco de ter lapsos pode favorecer mais sintomas de APM ao 

longo da apresentação (MARSHALL, 2008). 

 

1.5.3 Variáveis da situação relacionadas à Ansiedade de Performance Musical 

 

Como já dito, as variáveis do contexto onde a performance é executada interferem na 

vivência da ansiedade em especial da APM. Assim, além das questões relacionadas ao 

indivíduo é importante uma análise das especificidades de cada situação de performance 

(apresentação solo ou em conjunto, gênero musical, ensaio, apresentação envolvendo 

avaliação, acesso a formação musical entre outros) e de como os músicos lidam com as 

mesmas. 

A APM pode ocorrer em apresentações solo e também em conjunto (PAPAGEORGI; 

HALLAM; WELCH, 2007; TABORSKY, 2007; RYAN; ANDREWS, 2009), porém segundo 

o estudo de Ryan e Andrews (2009), as apresentações solo produzem mais ansiedade do que 

se apresentar em conjunto. Segundo o autor isto se deve ao fato de o músico ficar mais 

exposto e, de possíveis erros serem mais perceptíveis neste contexto. 

A formação do músico também é um aspecto importante a ser analisado. O estudo 

conduzido por Ryan e Andrews (2009) com cantores de coral demonstrou que experienciar 

APM era comum para esses músicos, porém os participantes que tiveram acesso a uma 

formação musical universitária relataram episódios menos frequentes de APM, mas não 

menos graves se comparados a participantes sem formação musical.  

Em outro estudo, McKenzie (2013) avaliou seis músicos que tiveram acesso a altos 

níveis de formação musical e os resultados apontam que os mesmos experienciaram 

ansiedade, mesmo quando se sentiam preparados para a apresentação. Uma reflexão 

importante relacionada a este achado é salientado por McGrath (2012), o qual refere que a 

APM pode ser experienciada independente da preparação do músico, ou seja, ela pode estar 
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mais relacionada com a inabilidade de gerir estados emocionais de apreensão do que com a 

preparação adequada. 

Ainda em relação à formação musical, em um estudo realizado por Barbar; Crippa e 

Osório (2014), músicos com formação profissional apresentaram maiores índices (39%) de 

APM em relação aos músicos amadores (14%). Segundo os autores, isto pode ser explicado 

em função das exigências típicas da profissão. 

Em relação ao gênero musical, dados de um estudo realizado por Papageorgi; 

Creech e Welch (2013) sugerem que músicos dos mais variados gêneros musicais 

compartilham percepções e preocupações semelhantes e, que músicos clássicos 

apresentam maiores níveis de APM. O mesmo estudo demonstra que os níveis de 

ansiedade dos músicos aumentam conforme o momento da apresentação se aproxima e 

chega a um pico imediatamente antes da performance. Por outro lado, começa a decrescer 

conforme a apresentação se desenvolve. Isso sugere que a apresentação pode ser dividida 

em pelo menos três momentos distintos: a) o período que antecede a apresentação, em que 

sintomas da APM já estão presentes de forma leve; b) o momento imediatamente anterior 

à apresentação, em que os sintomas da APM são percebidos com mais intensidade e c) o 

período mais crítico em que apresentação está acontecendo de fato, no qual os sintomas 

ainda estão presentes, mas já começam a diminuir.  

A situação/contexto da apresentação também é um fator importante dentro do 

fenômeno da APM. Os níveis de APM podem variar de acordo com a mesma, ou seja, se a 

situação em questão é um ensaio, uma apresentação pública, se há um caráter avaliativo ou se 

a competitividade está envolvida. Os dados do estudo conduzido por Yoshie et al. (2009) 

sugerem que os músicos experienciaram níveis mais elevados de APM na condição de 

apresentação avaliativa do que em situação de ensaio. LeBlanc et al. (1997) realizaram um 

estudo com músicos adolescentes do ensino médio em três situações: numa sala de ensaio sem 

audiência, numa sala de ensaio com um pesquisador e na sala de ensaio com os 

pesquisadores, colegas e câmera filmando. Os resultados sugerem que tanto os níveis de APM 

como frequência cardíaca nas duas primeiras situações eram parecidas e tais índices 

aumentavam consideravelmente na terceira situação de apresentação. Contudo, nos estudos 

realizados por Craske e Craig (1984) e Yoshie; Kudo e Ohtsuki (2008), não houve diferença 

significativa na qualidade da performance quando comparadas as situações de ensaio e frente 

a uma audiência avaliativa. 
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1.6 Causas relacionadas à Ansiedade de Performance Musical percebidas por músicos 

 

Considerando a importância dos processos cognitivos na etiologia e manutenção da 

APM, entender as causas percebidas pelos músicos como envolvidas no desenvolvimento da 

APM mostra-se importante. Identificar tais causas, bem como se elas são internas ao músico 

(pensamento, sentimento e sensações) ou externa (reações da audiência ou aspectos do 

ambiente) pode contribuir para uma intervenção mais efetiva em quadros envolvendo APM.  

Ainda são poucos estudos voltados para a compreensão das causas percebidas de APM 

pelos músicos. Entre eles pode-se destacar o estudo de Kenny; Driscoll e Ackermann (2014) 

com uma amostra de 377 músicos de orquestra da Austrália. Para estes músicos as três causas 

associadas à APM foram: pressão de si mesmo, excitação física em excesso antes ou durante a 

apresentação e experiência ruim em performances. De acordo com os autores, estes dados 

sugerem a presença de vulnerabilidade psicológica e traços de perfeccionismo mal adaptativo. 

Cunha (2013) realizou um estudo descritivo em que um dos objetivos era compreender 

as causas de APM em flautistas, sendo as mais referidas o repertório difícil, a apresentação 

pública e a avaliação. Estudos desta natureza são importantes na compreensão da construção e 

manutenção da APM. 

 

1.7 Estratégias de enfrentamento 

 

Estratégias de enfrentamento são um conjunto de habilidades que pessoas utilizam 

para lidar com situações adversas e estressantes (ANTONIAZZI; DELL’AGLIO; 

BANDEIRA, 1998). Em se tratando do âmbito musical, estratégias de enfrentamento são 

comportamentos e pensamentos que os músicos se engajam para lidar com a APM. Destaca-

se que o nível de efetividade destas estratégias é variável, depende da situação e das 

características do sujeito que as utiliza. 

Segundo Cunha (2013), a escolha de determinadas estratégias em detrimento de outras 

está intimamente relacionada a quais sintomas estão sendo experienciados por cada músico. 

Em outras palavras, cada sintoma experienciado requer uma ou mais estratégias para 

amenizar as sensações provenientes da APM, o que nem sempre possibilita bons resultados.  

Kenny (2011) propõe uma classificação destas estratégias em cognitivas, 

comportamentais e cognitivo-comportamentais. Segundo a autora, as estratégias cognitivas 

têm como objetivo alterar processos cognitivos inadequados, como por exemplo, padrões de 

pensamentos negativos ou distorcidos relacionados à performance como reestruturação 
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cognitiva, por exemplo; as comportamentais seriam apoiadas em técnicas comportamentais de 

alteração de comportamentos como, por exemplo, dessensibilização sistemática. Por fim, as 

cognitivo-comportamentais têm como propósito alterar padrões inadequados de pensamento e 

de comportamentos problemáticos. Além destas categorias, a autora destaca a existência de 

estratégias diversas relacionadas ao uso de recursos/intervenções técnicas como a 

hipnoterapia, musicoterapia, entre outras. 

Apesar desta classificação, em geral, a estratégia tem efeito tanto na cognição como 

nos comportamentos. Segundo Lazarus e Folkman (1984) o enfrentamento efetivo envolve 

mudanças tanto em esforços cognitivos como comportamentais para gerenciar as demandas 

externas/internas que a pessoa não tem como parte dos recursos próprios. 

Dentre as principais estratégias de enfrentamento utilizadas por músicos de orquestras 

figuram: respirar profundamente, técnicas de distração, self-talk, aumento do treino, técnicas 

de relaxamento, busca por auxílio médico, prática de hipnose, uso de medicação e uso de 

álcool (KENNY; DRISCOLL; ACKERMANN, 2014). 

Em outro estudo conduzido por Zakaria; Musib e Shariff (2013) com músicos ainda 

não graduados, as principais formas de enfrentamento da APM citadas foram: o rezar, o uso 

de técnicas de respiração e relaxamento, aumento da prática e acúmulo de experiências 

prévias envolvendo performance. 

Cunha (2013), estudando estratégias de enfrentamento da APM em flautistas, 

encontrou que as mais utilizadas eram familiaridade com o repertório a ser tocado, habilidade 

de leitura, treino constante, expressão musical e memorização.  

Allen (2013) conduziu um estudo com pianistas, com o objetivo de investigar a 

improvisação como uma possível estratégia de enfrentamento. Os resultados sugerem que de 

fato ela pode ser uma ferramenta utilizada para diminuir as sensações de ansiedade durante 

uma apresentação porque possibilita uma ação quando uma possível falha ocorrer, já que com 

a improvisação livre, o músico é encorajado a explorar aspectos como a criatividade para 

manejar o estresse e nervosismo durante a apresentação. 

Studer et al. (2011) ao pesquisar músicos universitários destaca que as estratégias mais 

frequentemente citadas foram exercícios de respiração, técnicas de autocontrole e uso de 

substâncias naturais (especialmente homeopatia). Já em relação à efetividade das estratégias 

usadas, as mais efetivas foram exercícios de respiração, uso de medicação e técnicas de 

autocontrole. Por outro lado, a estratégia percebida como menos efetiva foi o uso de cafeína.  

Figuram também dentro das estratégias de enfrentamento utilizadas por músicos o uso 

de álcool e substâncias ilícitas como forma de manejar os sintomas da APM (RYAN; 
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ANDREWS, 2009). É importante salientar que, como é o caso do álcool e outras substancias, 

dentre as possíveis estratégias de enfrentamento nem todas são adaptativas e nem todas são 

efetivas. 

 

1.8 Tratamento 

 

É necessário fazer a distinção entre estratégias de enfrentamento e tratamento em 

relação à APM. Enquanto estratégias de enfrentamento são recursos (conjunto de habilidades) 

utilizados pelo próprio indivíduo para manejo das sensações desconfortáveis de ansiedade, 

neste caso APM (ANTONIAZZI; DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998), tratamento diz 

respeito a modalidades de intervenção que tem por objetivo minimizar o sofrimento e prejuízo 

acarretado pela APM (KENNY, 2005).  

Pesquisas relacionadas ao tratamento da APM começaram a surgir a partir da década 

de 1970 e tem chamado a atenção de pesquisadores da área nos últimos anos (KENNY, 2005; 

BRUGUÉS, 2011). Dentre as principais modalidades de tratamento pesquisadas nas últimas 

décadas, destacam-se as terapias comportamentais e cognitivo-comportamentais, as 

intervenções farmacológicas, o biofeedback, a meditação, musicoterapia, yoga e exposição 

virtual (KENNY, 2005; BRUGUÉS, 2011; BURIN; OSÓRIO, 2016). 

Em recente revisão sistemática sobre este tema (BURIN; OSÓRIO, 2016) as 

modalidades de intervenção que vem sendo utilizadas nos últimos anos a terapia cognitivo 

comportamental (TCC), yoga, biofeedback, meditação, exposição virtual, musicoterapia e 

alexander technique. Dentre as modalidades, a TCC apresenta mais resultados positivos o que 

corrobora os dados de revisões prévias realizadas por Brugués (2011) e Kenny (2005) e a 

yoga aparece como modalidade inovadora e com alguns resultados favoráveis. Embora com 

resultados animadores, discute-se importantes fragilidades metodológicas nos estudos 

revisados tais como número reduzido de participantes nos estudos, grande variedade de 

instrumentos utilizados e falta de critérios claros sobre inclusão/exclusão de sujeitos nas 

amostras (BURIN; OSÓRIO, 2016). 

Mesmo com alguns tratamentos sendo pesquisados, a atenção dedicada a esta 

população específica por parte das políticas públicas de saúde ainda é escassa, bem como a 

busca por diferentes meios de ajuda pelos músicos, contribuindo para a APM seja 

negligenciada. 

Exceção a isto se faz em um Programa de Atenção Integral à Saúde do Artista de 

Performance, oferecido no Brasil (Minas Gerais) por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) 
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em conjunto com a Instituição Universitária (LIMA et al., 2016). Este programa foi 

implantado em 2009 e, de acordo com Lima et al. (2016), em 5 anos de funcionamento já 

foram atendidos 122 músicos com queixas majoritariamente físicas, como por exemplo, 

problemas relacionados à postura, tendinites e fibromialgia. Os relatos sugerem impactos 

positivos na vida dos músicos especialmente no que diz respeito a estratégias de riscos de 

adoecimento. Também está em fase de avaliação um protocolo de atividade em grupo que 

contempla temas como aspectos relacionados à respiração, automassagem e percepção de 

tensões no corpo, consciência corporal e APM. 

 

1.9 Justificativa do estudo 

 

As pesquisas voltadas para a APM têm crescido nos últimos e anos, notadamente em 

países europeus e na Austrália, mas ainda há muitas lacunas a serem preenchidas. Parece 

importante que, estudos voltados para um maior entendimento de causas atribuídas à APM e 

estratégias de enfrentamento sejam realizados, já que a literatura é mais escassa sobre tais 

aspectos. Também é importante que estudos comparativos entre países/culturas diferentes, 

bem como sobre as possíveis diferenças existentes entre músicos profissionais clássicos e 

populares, sejam realizados de forma a aumentar o conhecimento acerca das especificidades 

culturais e prática dos músicos. 

No Brasil ainda são poucos os estudos envolvendo APM. Portanto, conhecer o perfil 

dos músicos brasileiros, sobretudo em função das peculiaridades culturais/profissionais 

favorecerá o planejamento de intervenções específicas e possivelmente mais efetivas, que 

minimizem não só sintomas, mas sobretudo o sofrimento e prejuízos associados à situação 

profissional e de performance. 
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2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve por objetivo geral descrever o perfil clínico e os aspectos 

relativos à prevalência, causas percebidas e estratégias de enfrentamento da APM em uma 

amostra de músicos brasileiros profissionais clássicos e populares e, comparar com uma 

amostra de músicos clássicos profissionais australianos.  

Como objetivos secundários, visou-se comparar as causas/estratégias de 

enfrentamento da APM em função da presença/ausência de APM e variáveis sócio 

demográficas e profissionais específicas (sexo e tipo de formação musical).  
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3 MÉTODO 

 

Este estudo é parte de um projeto maior que vem sendo conduzido na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP, sob a responsabilidade dos Profs. Drs. Flávia de Lima 

Osório e José Alexandre de Souza Crippa, iniciado em 2009, em parceria com o grupo de 

pesquisa da Universidade de Sydney, Austrália, coordenado pela Prof. Dianna Kenny. Este 

projeto tem como objetivo maior avaliar diferentes aspectos da APM envolvendo a) validação 

de instrumento, b) análises de diferentes características clínicas em músicos brasileiros e 

comparação cultural com músicos australianos, c) reconhecimento de expressões faciais de 

emoção e, d) efeitos da ocitocina na redução da APM. 

 

3.1 Sujeitos 

 

O presente estudo foi conduzido com duas amostras, uma brasileira e uma australiana. 

A amostra brasileira foi composta por 114 músicos profissionais clássicos (GCB) e 

100 músicos populares (GPB) que aceitaram participar do estudo voluntariamente assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A).  

Entende-se por músicos profissionais clássicos aqueles tem formação acadêmica 

clássica na área da música e tocam em orquestras. Tal grupo foi composto por músicos das 

seguintes orquestras: Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto (OSRP), Orquestra Sinfônica 

Brasileira (OSB), Filarmônica USP (FUSP) de Ribeirão Preto e Orquestra Sinfônica de Porto 

Alegre (OSPA) e por alunos de graduação, pós-graduação e docentes da Faculdade de Música 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo (campus de Ribeirão 

Preto e São Paulo), Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

O grupo de músicos populares se caracteriza por músicos sem formação acadêmica 

musical, mas que se autodenominam músicos e se apresentam regularmente para plateias.  

Os critérios de inclusão de sujeitos na amostra adotados: ambos os sexos, idade igual 

ou maior que 18 anos e participação frequente em apresentações musicais (pelo menos uma 

apresentação por mês). Como critério de exclusão adotou-se o preenchimento incompleto de 

pelo menos dois dos instrumentos de auto avaliação.  

Os músicos foram recrutados nas cidades de Ribeirão Preto e região, Rio de Janeiro e 

Porto Alegre. Em Ribeirão Preto e região foram incluídos músicos profissionais clássicos e 

populares. No Rio de Janeiro e Porto Alegre, apenas músicos profissionais clássicos foram 
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selecionados. A Tabela 1 apresenta as fontes de recrutamento e o número de sujeitos 

associados a cada uma delas. 

 

Tabela 1: Fontes de recrutamento de sujeitos da amostra de músicos brasileiros 

Fonte de Recrutamento Grupo Sujeitos 

       (elegíveis)                               (Aceitaram 
participar) 

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto  GCB 44 8 

Banda de Baile de Formatura/casamento  GPB 25 16 

Escola de Musica UFRJ - estudantes  GCB 17 17 

Escola de Musica UFRJ – professores  GCB 4 4 

Músicos Clássicos Diversos do Rio de 
Janeiro  

GCB 4 4 

Orquestra Sinfônica Brasileira  GCB 36 36 

Filarmônica USP  GCB 20 13 

Orquestra de Viola Caipira  GPB 28 20 

Banda Sinfônica de Santa Rosa de 
Viterbo  

GPB 14 14 

Coral Aquarela  GPB 4 4 

Escola de Comunicação e Artes - USP  GCB 60 21 

Coral Minaz  GPB 70 10 

Projeto Guri  GPB 7 7 

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre  GCB 60 7 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (alunos e professores) 

GCB 10 4 

Graduandos em Música da Universidade 
de Ribeirão Preto  

GPB 60 18 

Músicos populares diversos  GPB 9 7 

Bandas de POP e Rock  GPB 6 6 

Bandas de Samba e Pagode  GPB 8 2 

GCB: Grupo de músicos clássicos brasileiros / GPB: Grupo de músicos populares brasileiros 

 

A amostra australiana foi composta por 380 músicos clássicos profissionais da cidade 

de Sydney (GMA) que aceitaram participar voluntariamente do estudo. A Austrália tem oito 

orquestras sinfônicas profissionais e todos os músicos destas orquestras foram convidados a 

participar do estudo em questão. Estes músicos são a elite musical da Austrália. Este estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Sydney e assinaram o termo de 

consentimento da Universidade de Sydney. (Anexo B). 
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O processo de composição amostral pode ser melhor visualizado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Fluxograma referente ao processo de inclusão e exclusão de sujeitos (GCB: Grupo 
de Músicos Clássicos Brasileiros / GPB: Grupo de Músicos Populares Brasileiros / GMA: 
Grupo de Músicos Clássicos Australianos / N: freqüência)  

 

3.2 Instrumentos 

 

Para a realização do presente estudo, os seguintes instrumentos foram utilizados: 

 

- Kenny Music Performance Anxiety Inventory- revised (KMPAI; KENNY, 2009) -  

Inventário de 40 itens desenvolvido para avaliar a teoria baseada na emoção da ansiedade 

proposto por Barlow (2000) referente à ansiedade no contexto de performance musical. Esta é 

uma versão expandida e revisada do inventário inicial de 24 itens (KENNY; DAVIS; OATES, 

2004). Itens foram especialmente construídos ou selecionados de outras escalas para abordar 

cada um dos componentes teóricos de Barlow, incluindo evocação de proposições de ansiosas 

(por exemplo, incontrolabilidade, imprevisibilidade e pistas situacionais); mudança de atenção 

(por exemplo, a tarefa ou o foco de auto avaliação, medo da avaliação negativa); excitação 

fisiológica e memória. Os itens são respondidos em uma escala de Likert de sete pontos (0 = 



Método  |  38 

 

Discordo fortemente a 6 = concordo totalmente) e quanto maior o escore maior a ansiedade e 

aflição psicológica. Esta escala demonstrou excelente confiabilidade interna (alfa de alfa = 

0,94; KENNY, 2009). Utilizou-se a versão traduzida, adaptada e validada para o Português do 

Brasil por Rocha; Dias-Neto e Gattaz (2011). A nota de corte adotada para presença de 

indicadores de APM foi 108. (Anexo C) 

 

- Escala de Sensibilidade à Ansiedade – Instrumento de 16 itens proposto por Reiss et al. 

(2008) que objetiva identificar os níveis de ansiedade experienciados pelos sujeitos em 

determinadas situações Os itens são pontuados em uma escala Likert de pontos que variam de 

“Muito Pouco” (zero) a “Muitíssimo” (quatro). A soma dos escores obtidos em cada item 

resulta em um escore total, no qual quanto maior o resultado, maior é a sensibilidade à 

ansiedade apresentada pelo sujeito. Utilizou-se a versão traduzida para o Português do Brasil 

por Barbar e Osório (2012, não publicado). (Anexo D) 

 

-Checklist de Causas Percebidas de Ansiedade de Desempenho Musical – Instrumento 

proposto por Kenny, Driscoll e Ackermann (2014), que se caracteriza por ser uma lista de 

verificação de causas comumente percebidas da APM. É composto por 22 itens obtidos a 

partir de entrevistas com músicos ao longo de intervenções terapêuticas. Inicialmente, para 

cada item, os sujeitos devem assinalar sim ou não, caso o fator apresentado contribua para a 

APM. Posteriormente, para aqueles itens assinalados como sim, é pedido ao sujeito que os 

classifique em ordem de significância sendo o número (1) aquele fator/causa mais importante 

e os demais classificados com números na sequência. Utilizou-se a versão traduzida para o 

Português do Brasil por Barbar e Osório (2012, não publicado) (Anexo E). 

 

- Escala de Avaliação do Autocontrole da Ansiedade de Performance – Escala de auto 

avaliação que objetiva identificar as estratégias utilizadas pelos músicos para auto administrar 

a APM. Foi desenvolvida e por Kenny; Driscoll e Ackemrann (2014) e é composta por 18 

itens. Inicialmente, para cada item, o sujeito deve avaliar dentre as estratégias, aquelas que 

mais utilizam, pontuando (1) para a utilizada mais frequentemente e assim respectivamente. 

Posteriormente deverá avaliar o quanto cada estratégia utilizada funciona em uma escala likert 

de 4 pontos (0= não funciona; 3= funcionam muito bem). (Anexo F) 

 

- Questionário sobre a Saúde do Paciente – 2 (PHQ-2) – versão traduzida e adaptada para o 

português do Brasil por Osório et al. (2009) do instrumento proposto por Kroenke; Spitzer e 
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Williams (2001). Objetiva rastrear a presença de episódio depressivo através de dois itens 

assinalados em uma escala likert referentes a frequência de sintomas presentes nos últimos 15 

dias anteriores à aplicação (nunca, vários dias, mais do que metade dos dias e quase todos os 

dias). Adotou-se como nota de corte para a presença de indicadores de depressão o valor 3 

proposta pelo estudo de Osório et al. (2009). (Anexo G) 

 

- Inventário de Fobia Social (SPIN) – instrumento proposto por Connor; Davidson e 

Churchill (2000). Foi utilizada a versão traduzida e adaptada para o português do Brasil por 

Osório et al (2004). Instrumento de auto aplicação composto por 17 itens pontuados numa 

escala likert variando de “nada” (0) até “extremamente” (4), que visa quantificar os sintomas 

fisiológicos de medo e evitação relacionados com o TAS. Uma maior pontuação associa-se a 

um maior nível de sintomas. Adotou-se a nota de corte para a presença de indicadores de 

ansiedade social o valor de 19 conforme sugerido por Osório et al. (2004). (Anexo H) 

 

- Inventário de Ansiedade Traço-Estado versão traço (IDATE-T) – Instrumento elaborado 

por Spielberger; Gorsuch e Lushene em 1970 e traduzido e validado para a língua portuguesa 

por Biaggio (1977). O mesmo objetiva avaliar os traços de ansiedade do sujeito, sendo 

composto por de 20 afirmações que requerem que os sujeitos descrevam como geralmente se 

sentem. As opções variam entre quase nunca (1) e quase sempre (4). (Anexo I)  

 

-Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool - (AUDIT) - 

originalmente desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no fim da década de 

1980, é uma das medidas mais empregadas em todo o mundo para identificação de grupos de 

risco e rastreamento do uso inadequado de álcool em amostras clínicas e da população geral. 

Utilizou-se a versão traduzida para o Português do Brasil por et al. (2005). Adotou-se como 

nota de corte para presença de problemas relacionados ao álcool o valor 8 sugerido por Lima 

et al. (2005) (Anexo J) 

 

- Questionário de Identificação – desenvolvido por Barbar (2013), composto por 12 itens 

que visam a caracterização sócio demográfica e musical da amostra. (Anexo K) 
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3.3 Coleta de Dados 

 

O procedimento de coleta de dados no Brasil teve início em 2012 com um 

levantamento dos grupos musicais, conservatórios e escolas de música da cidade de Ribeirão 

Preto e região que poderiam ser fonte de participantes em potencial para o estudo. Após este 

levantamento, realizou-se o contato com os coordenadores ou dirigentes dos grupos. Nesse 

momento, os pesquisadores puderam esclarecer os objetivos da pesquisa, pedir autorização 

para a realização de uma sessão de coleta e combinar um horário em que os participantes 

pudessem ser encontrados coletivamente. Alguns grupos não responderam ao contato ou não 

estavam em atividade, impedindo a participação no estudo. Com aqueles grupos onde o 

contato foi bem sucedido (vide Tabela 1), os encontros foram realizados durante intervalos de 

ensaios, ou após os mesmos, a partir de sugestão dos coordenadores. 

No Rio de Janeiro, por meio de parceria com o Professor Ivan Nirenberg, docente do 

curso de música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e integrante da Orquestra 

Sinfônica Brasileira, os dados foram coletados junto a músicos de seu convívio acadêmico e 

profissional, em situações de maior conveniência para os músicos. 

Durante o contato com os músicos, após apresentação dos objetivos do estudo pelos 

pesquisadores, o procedimento de coleta de dados continuou com aqueles participantes que 

aceitaram participar e assinaram o TCLE em duas vias, sendo que aos participantes foi 

entregue uma delas e a outra, foi arquivada pelos pesquisadores. A aplicação dos instrumentos 

ocorreu de forma individual. Aos participantes foi entregue um caderno de aplicação, 

contendo todos os instrumentos apresentados na seção anterior. Explicou-se que as instruções 

para preenchimento dos mesmos encontravam-se por escrito no próprio instrumento. Nas 

aplicações, o avaliador previamente treinado ficou à disposição para orientações e 

esclarecimentos necessários. A etapa da coleta de dados encerrou-se com a entrega do 

caderno, por parte do sujeito. 

Na Austrália, todos os membros das oito orquestras nacionais foram convidados a 

participar da pesquisa. Os que aceitaram, assinaram o Termo de Consentimento e 

preencheram os instrumentos da mesma maneira que os músicos brasileiros, exceto no que se 

refere ao questionário de identificação, que apresentava uma estrutura diferente, mas com 

informações comuns. Estes dados foram coletados pela professora D. Kenny e sua equipe e 

nos foram enviados já inseridos em um banco de dados, cujo uso foi devidamente autorizado. 

(Anexo L) 
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3.4 Aspectos Éticos 

 

Os voluntários receberam informações detalhadas sobre o projeto de pesquisa, tendo 

liberdade de optar pela participação ou não no estudo. Os participantes foram incluídos no 

estudo somente após serem informados, em detalhes, sobre o mesmo e terem assinado o 

TCLE, concordando com a participação voluntária. 

Todos os procedimentos foram conduzidos de acordo com a Declaração de Helsinque 

e as normas éticas do Ministério da Saúde (C.N.S. Resolução n° 196 de 10/10/96). 

Os sujeitos identificados como portadores de APM que necessitaram de algum tipo de 

auxílio ou tratamento foram esclarecidos e encaminhados para avaliação e atendimento na 

rede de saúde de suas respectivas cidades. 

O estudo foi enviado para avaliação e apreciação do Comitê de Ética Médica em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, 

recebendo parecer favorável. (Processo HCRP nº2855/2015). (Anexo M) 

 

3.5 Análise de Dados 

 

Os dados, depois de inseridos totalmente no banco de dados da amostra brasileira, 

foram analisados por meio do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SSPS) (versão 13). A estatística descritiva (média, desvio padrão, porcentagem e mediana) 

foi utilizada para caracterizar a amostra e o perfil clínico dos músicos, bem como os aspectos 

relacionados às causas percebidas de APM e estratégias de enfrentamento.  

Para comparação da amostra brasileira em função da condição profissional 

(formação), variável sócio demográfica (sexo), clínicas (APM) utilizaram-se do Teste do Qui-

quadrado e t Student uma vez que os dados apresentavam distribuição normal. 

Para análises de correlações o Teste de Correlação de Pearson foi o utilizado. 

Para a comparação das amostras brasileira e australiana, foi utilizado o Teste do Qui-

quadrado e t student.  

O nível de significância adotado para todas as análises foi de p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados inicialmente em função da amostra brasileira. Em 

uma primeira análise, os músicos brasileiros foram divididos em dois grupos distintos em 

função de sua formação: GCB e GPB. As variáveis analisadas foram: indicadores sócio 

demográficos, psiquiátricos, causas percebidas de ansiedade de performance musical e 

estratégias de enfrentamento. 

Posteriormente, realizaram-se outras análises, dividindo-se o grupo de músicos 

brasileiros em função da presença/ausência de APM e do sexo, tendo-se como variáveis de 

desfecho as mesmas acima descritas. 

Por fim, realizaram-se as análises comparativas entre os músicos brasileiros e 

australianos em função das variáveis: indicadores sócio demográficos, psiquiátricos, causas 

percebidas de ansiedade de performance musical e estratégias de enfrentamento. 

 

4.1 Amostra Brasileira 

 

4.1.1 Análises realizadas em função da formação musical da amostra. 

 

A amostra brasileira deste estudo foi composta por 214 músicos, divididos entre 

aqueles com formação profissional clássica (N=114) e aqueles populares (N=100). 

A caracterização sócio demográfica e clínica dos mesmos estão apresentadas nas 

Tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2: Caracterização sócio demográfica e clínica da amostra de músicos brasileiros em 
função do tipo de formação musical (N=214) 

VARIÁVEIS      GB (N=214) GCB (N=114)       GPB (N=100) Estatística 
      N       %        N    %         N       % 

Sexo        
Masculino 143 66,8 75 65,8 68 68,0 X2=0,57 

p= 0,88 Feminino 71 33,2 39 34,2 32 32,0 

Idade        
X 34,0  35,2  32,7  

t= 1,23 
p=0,22 

(DP) (14,3)  (14,1)  (14,5)  
Mínima/Máxima 18/80  18/80  18/78  

Estado Civil         
Sem companheiro(a)  142 66,3 80 70,2 62 62,0 

X2=1,23 
p=0,29 

Com companheiro(a) 68 31,8 33 29,0 35 35,0 
NI 4 1,9 1 0,8 3 3,0 

Escolaridade        
Até 11 anos de estudo 61 28,5 24 21,0 37 37,0 

X2=8,69 
p=0,003* 

>11 anos de estudo 139 65,0 86 75,4 53 53,0 
NI 14 6,5 4 3,5 10 10,0 

Instrumentos        
Cordas 90 42,1 61 53,5 29 29,0 

X2=23,40 
p<0,001* 

Voz 29 13,5 13 11,4 16 16,0 
Sopro 31 14,4 19 16,7 12 12,0 
Percussão 14 6,5 4 3,5 10 10,0 
Piano 24 11,2 15 13,2 9 9,0 
Outros 1 0,5 0 0 1 1,0 
Múltiplos 21 9,9 2 1,7 19 19,0 
NI 4 1,9 0 0 4 4,0 

Uso de Medicação        
Sim 39 18,2 23 20,2 16 16,0 

X2=0,50 
p= 0,48 

Não 167 78,0 88 77,2 79 79,0 
NI   8 3,8 3 2,6 5 5,0 

GB: Grupo de músicos Brasileiros; GCB : grupo de músicos clássicos brasileiros; GPB: grupo de músicos de 
populares brasileiros; N: frequência; NI : não informado; % : porcentagem; p: nível de significância; X: media; X2 : 

Teste do Qui-quadrado; t: Teste de student; *: significância estatística 

 

No que se refere a caracterização sócio demográfica da amostra é possível notar um 

predomínio de músicos do sexo masculino, sendo a idade média do grupo de 34 anos. 

Predominaram também sujeitos solteiros e com maior escolaridade. 

Para as variáveis sexo, idade e estado civil não foram observadas diferenças 

significativas ente os grupo com formação clássica e popular. Porém, como era de se esperar, 

em relação à escolaridade, o GCB apresenta mais anos de estudo do que o GPB. 
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Quanto aos instrumentos utilizados, o GCB utiliza em sua maioria um único 

instrumento, sendo mais comumente os de corda, sopro e piano. Já o GPB há uma maior 

diversidade de instrumentos utilizados, com destaque para cordas e voz.  

No que se refere à medicação, grande parte dos músicos referiram não fazer uso 

(78%). Entre aqueles que referiram o uso de medicação, as principais utilizadas eram para 

problemas cardíacos, da tireoide e gastrointestinal. Apenas 4% dos músicos (N=9) alegaram 

fazer uso de medicação psicotrópica e 0,9% de betabloqueadores (N=2).  

A Tabela 3 apresentam os indicadores psiquiátricos da amostra brasileira, avaliados 

por diferentes instrumentos. 
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Tabela 3: Indicadores psiquiátricos da amostra de músicos brasileiros em função da formação 
musical (N=214) 

Indicadores Psiquiátricos 
GB 

(N=214) 
GCB 

(N=114) 
GPB 

(N=100) 
Estatística 

Ansiedade – IDATE        
X 41,3 41,3 41,4 t= -0,02 
(DP) (11,5) (12,3) (10,6) p=0,98 

Ansiedade Social - SPIN       
X 16,5 16,8 16,2 t=0,31 
(DP) (12,6) (12,9) (12,2) p=0,75 
Sim(%)(A) 36,0 39,5 32,00  

Ansiedade de Performance Musical - KMPAI       
X 101,1 104,7 97,0 t= 1,47 
(DP) (38,1) (38,0) (37,9) p=0,14 
Sim(%)(A) 38,8 43,9 33,00  
 
Escala de Sensibilidade à Ansiedade – Escala 
Total 

    

X 16,74 17,40 16,01 t= 0,89 
(DP) (10,96) (10,83) (11,10) p=0,38 
 
ESA_subescala físico 

    

X 7,16 7,12 7,21 t= -0,96 
(DP) (6.50) (6,32) (6,72) p=0,92 
 
ESA_subescala mental 

    

X 2,66 2,70 2,61 t= 0,23 
(DP) (2,71) (2,76) (2,67) p=0,82 
 
ESA_subescala social 

    

X 6.88 7,45 6,23 t= 2,55 
(DP) (3,50) (3,55) (3,33) p=0,01* 

Depressão – PHQ2     
X 1,1 1,2 1,0  
(DP) (1,4) (1,4) (1,4) t=0,1 
Sim(%)(A) 12,2 13,2 11,0 p=0,32 

Abuso de Álcool - AUDIT     
X 3,6 4,1 3,1 t= 1,51 
(DP) (5,0) (5,1) (4,9) p=0,13 
Sim(%)(A) 13,1 13,2 13,0  

AUDIT: Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao uso de Álcool; DP: Desvio Padrão; ESA: Escala de 
Sensibilidade à Ansiedade ; GB: grupo de músicos brasileiro ; GCB: grupo de músicos clássicos brasileiros; GPB: 
grupo de músicos populares brasileiros; IDATE: Inventário de Ansiedade Traço-Estado versão traço; KMPAI: Escala 
de Kenny para Ansiedade de Performance Musical – revisada ; N: frequência; NI: não informado; PHQ2: 
Questionário sobre a Saúde do Paciente – 2; %: porcentagem; SPIN: Inventário de Fobia Social; (A): porcentagem de 
sujeitos com pontuação na escala acima da nota de corte proposta pelo estudo psicométrico referido na metodologia; 
p: nível de significância; X: média; X2 –: Teste do Qui-quadrado; t: Teste t de student; *: significância estatística 
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No que se refere aos indicadores psiquiátricos da amostra, é possível notar que cerca 

de 36% da amostra brasileira apresenta indicadores de TAS 38,8% apresentam indicadores de 

APM, o que chama atenção pela alta prevalência. Destaca-se também que 12,2% dos músicos 

apresentam indicadores de depressão e 13,1% de abuso de álcool. No entanto, não há 

diferença significativa entre os indicadores psiquiátricos entre o GCB e o GPB. 

Também não se observou diferenças entre os grupos no que diz respeito aos níveis de 

ansiedade avaliados pelo IDATE e à sensibilidade à ansiedade avaliada pela ESA, exceto para 

a subescala social, em que o GCB apresenta maiores índices sensibilidade a aspectos 

relacionados avaliação social, ou seja, sensibilidade ao controle do que a audiência pode 

pensar e respeito dele.  

Nas Tabelas de 4 a 7, apresentar-se-á os dados relacionados às causas percebidas de 

ansiedade. Especificamente na Tabela 4 , é demonstrado o percentual de músicos que 

identificam cada uma das causas apresentadas em função da formação acadêmica e estilo 

musical. 
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Tabela 4: Causas Percebidas de Ansiedade na amostra de músicos brasileiros, distribuídos em 
função da formação acadêmica e estilo musical (N=214) 

Causas 
 

 GB 
(N=214) 
 
Sim       % 

GCB 
(N=114) 
   
Sim       % 

GPB 
(N=100) 
 
Sim       % 

Estatística 
 

Problema de saúde ao tocar 60 28,0 38 33,3 22 22,0 X2=3,37 p=0,07 

Repertório difícil  135 63,1 78 68,4 57 57,0 X2=3,01 p=0,08 

Experiência ruim em 
performances  

102 47,7 66 57,9 36 36,0 X2=9,1 p=0,003* 

Preocupação com 
reação/avaliação da 
plateia/avaliação  

116 54,2 65 57,0 52 52,0 X2=0,91 p=0,34 

Preocupação com a 
confiabilidade da memória 

98 45,8 64 56,1 35 35,0 X2=8,87 p=0,003* 

Presença de sintomas físicos  99 46,3 68 59,6 32 32,0 X2=16,57 p<0,001* 

Falta de autoconfiança 62 29,0 39 34,2 24 24,0 X2=2,49 p=0,11 

Nível elevado de 
autoconsciência  

80 37,4 55 48,2 25 25,0 X2=13,62 p<0,001* 

Nível baixo de autoestima 64 29,9 39 34,2 25 25,0 X2=2,26 p=0,13 

Preparação inadequada 97 45,3 61 53,5 36 36,0 X2=7,70 p=0,006* 

Falta de apoio de pessoas 
próximas 

33 15,4 17 14,9 16 16,0 X2=0,02 p=0,88 

Falta de confiança como 
músico/cantor 

83 38,8 55 48,2 28 28,0 X2=8,90 p=0,003* 

Pensamentos 
negativos/preocupação com a 
performance  

101 47,2 64 56,1 37 37,0 X2=7,16 
 
p=0,007* 

Avaliação negativa da 
performance 

86 40,2 50 43,8 36 36,0 X2=1,33 p=0,25 

Dificuldade em lidar com 
pensamentos negativos 
relacionados à performance 

63 29,4 43 37,7 20 20,0 
X2=7,54 

 
 
p=0,006* 

Dificuldades em lidar com 
sintomas físicos relacionados à 
performance 

67 31,3 48 42,1 19 19,0 
 

X2=12,60 
 

 
p<0,001* 

Pressão dos pais 9 4,2 6 5,3 3 3,0 X2=0,69 p=0,41 

Pressão dos professores 33 15,4 22 19,3 11 11,0 X2=2,88 p=0,09 

Pressão de si próprio 149 69,6 98 86,0 51 51,0 X2=28,15 p<0,001* 

Pressão por competir 65 30,4 45 39,5 20 20,0 X2=9,28 p=0,002* 

Incerteza por falhas técnicas 120 56,1 79 69,3 41 41,0 X2=17,72 p<0,001* 

Ansiedade traço  108 50,5 63 55,3 45 45,0 X2=2,23 p=0,14 

GB: grupo de músicos brasileiro; GCB: grupo de músicos clássicos brasileiros; GPB: grupo de músicos populares  
brasileiros; N:  frequência; NI:  não informado; %: porcentagem; p:  nível de significância; X2 :  Teste do Qui-
quadrado; *:  significância estatística 
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Em relação às causas percebidas de ansiedade é possível notar que as mais comuns, 

identificadas por mais da metade da amostra de músicos brasileiros são: pressão de si próprio; 

tocar um repertório difícil; incertezas ocasionadas por falhas técnicas; preocupação com a 

reação/avaliação da plateia e ansiedade traço.  Já, as menos frequentes foram: pressão dos 

pais/professores e falta de apoio de pessoas próximas.  

 O grupo de músicos clássicos brasileiros se diferencia do grupo de músicos populares 

brasileiros na medida em que nele se identifica com maior frequência e significância 

estatística um maior número de situações percebidas como causadoras de ansiedade. 

Destacam-se as mesmas em ordem decrescente: pressão de si próprio; incertezas ocasionadas 

por falhas técnicas, tocar um repertório difícil, presença de sintomas físicos relacionados á 

ansiedade, experiência previa ruim em performance, preocupação em relação à memória; 

pensamentos negativos /preocupação com a performance, preparação inadequada para a 

performance, nível elevado de autoconsciência, falta de autoconfiança, dificuldade em lidar 

com sintomas físicos relacionados à performance, pressão por competição e dificuldade em 

lidar com pensamentos negativos relacionados à performance. 

 Na Tabela 5 será apresentada a classificação das causas percebidas de ansiedade em 

função de sua ordem de importância na amostra total de músicos brasileiros. 
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Tabela 5: Classificação das causas percebidas de ansiedade em função de sua ordem de 
importância, na amostra total de músicos brasileiros (N=214) 

      Ordem de Importância (A) 

Causas Percebidas 1ª 2ª 3ª 4ª 
 
5ª 
 

% 
Acumulada 

 
Problema de saúde ao tocar (N=60) 

 
12,5 

 
14,6 

 
6,2 

 
8,3 

 
4,1 

 
45,7 

Repertório difícil (N=135) 16,1 17,0 12,5 6,2 6,2 58,0 

Experiência ruim em performances 
(N=102) 

1,1 12,5 11,4 12,5 12,5 50,0 

Preocupação com reação da 
plateia/avaliação (N=116) 

16,8 10,5 13,7 9,5 5,3 55,8 

Preocupação com confiabilidade da 
memória (N=98) 

15,4 9,5 5,9 8,3 9,5 48,6 

Presença de sintomas físicos (N=99) 11,9 14,3 9,5 7,1 13,1 55,9 

Falta de autoconfiança (N=62) 2,0 4,1 12,2 16,3 14,3 48,9 

Nível elevado de autoconsciência (N=80) 1,6 12,7 14,3 6,3 17,5 52,4 

Nível baixo de autoestima (N=64) 3,7 7,4 5,5 18,5 9,3 44,4 

Preparação inadequada (N=97) 3,2 18,3 19,3 7,5 6,5 54,8 

Falta de apoio de pessoas próximas (N=33) 3,7 7,4 14,8 22,2 7,4 55,5 

Falta de confiança como músico/cantor 
(N=83) 

1,5 10,3 10,3 4,4 13,2 39,7 

Pensamentos negativos/preocupação com a 
performance (N=101) 

6,2 8,6 9,9 7,4 13,6 45,7 

Avaliação negativa da performance (N=86) 4,5 6,0 8,9 6,0 11,9 37,3 

Dificuldade em lidar com pensamentos 
negativos relacionados à performance 
(N=63) 

4,2 10,4 6,2 8,3 6,2 35,3 

Dificuldades em lidar com sintomas físicos 
relacionados à performance (N=67) 

1,7 1,7 8,6 10,3 5,2 27,5 

Pressão dos pais (N=9) 12,5 25,0 25,0 12,5 12,5 87,5 

Pressão dos professores (N=33) 3,4 3,4 6,9 10,3 10,3 34,3 

Pressão de si próprio (N=149) 22,0 11,8 13,4 1,6 7,9 56,7 

Pressão por competir (N=65) 1,9 3,8 5,7 13,2 7,5 32,1 

Incerteza por falhas técnicas (N=120) 1,0 5,9 12,9 8,9 7,9 36,6 

Ansiedade traço (N=108) 23,5 4,7 10,6 8,2 4,7 51,7 

1ª: primeira; 2ª: segunda; 3ª: terceira; 4ª: quarta; 5ª: quinta; (A) : destaca-se apenas a porcentagem de sujeitos entre 
aqueles que assinalaram a referida causa percebida de ansiedade, que a classificou entre as cinco causas mais 
importantes 
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As causas mais comumente percebidas associadas à vivência de ansiedade, já 

destacadas na Tabela 4, são também aquelas, no geral, classificadas como as mais 

importantes. Neste sentido destacam-se: ansiedade traço, pressão por si próprio, preocupação 

com a reação/avaliação da plateia e tocar um repertório difícil. 

É importante destacar que a pressão dos pais, apesar de não indicada como uma causa 

frequente, é mais fortemente percebida como uma causa importante. Tal fato pode ser 

explicado, provavelmente, em função de que parte significativa dos músicos avaliados é ainda 

jovem e estudante, mantendo relação de proximidade com os pais. 

 Nas Tabelas 6 e 7, tal classificação de importância é apresentada em função do GCB e 

GPB, respectivamente.  



Resultados  |  51 

 

 

Tabela 6: Classificação das causas percebidas de ansiedade em função de sua ordem de 
importância na amostra músicos clássicos brasileiros (N=114) 

           Ordem de Importância (A)  

Causas Percebidas 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
% 

Acumulada 
 

Problema de saúde ao tocar (N=38) 10,0 20,0 6,7 10,0 3,3 50,0 

Repertório difícil (N=78) 11,8 13,2 13,2 7,3 7,3 52,8 

Experiência ruim em performances 
(N=66) 

12,3 12,3 12,3 15,8 5,3 58,0 

Preocupação com a reação da 
plateia/avaliação (N=65) 

13,5 8,4 15,4 5,8 7,7 50,8 

Preocupação com a confiabilidade da 
memória (N=64) 

16,7 9,3 3,7 9,2 5,5 44,4 

Presença de sintomas físicos (N=68) 15,2 15,2 10,2 6,8 10,2 57,6 

Falta de autoconfiança (N=39) 3,2 6,4 3,2 16,1 12,9 41,8 

Nível elevado de autoconsciência 
(N=55) 

2,2 11,1 17,8 6,7 17,8 55,6 

Nível baixo de autoestima (N=39) 6,2 6,1 9,4 15,6 6,2 43,5 

Preparação inadequada (N=61) 5,2 10,3 20,7 6,9 5,2 48,3 

Falta de apoio de pessoas próximas 
(N=17) 

6,7 13,3 6,7 13,3 20,0 60,0 

Falta de confiança como 
músico/cantor (N=55) 

2,2 4,3 2,1 4,3 15,2 28,1 

Pensamentos negativos/preocupação 
com a performance (N=64) 

7,5 9,4 13,2 3,8 7,5 41,4 

Avaliação negativa da performance 
(N=50) 

5,3 2,6 7,9 7,9 7,9 31,6 

Dificuldade em lidar com 
pensamentos negativos relacionados 
à performance (N=43) 

5,7 14,3 8,6 8,6 8,6 45,8 

Dificuldades em lidar com sintomas 
físicos relacionados à performance 
(N=48) 

2,3 18,6 7,0 11,6 7,0 46,5 

Pressão dos pais (N=6) 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 83,3 

Pressão dos professores (N=22) 4,5 4,5 4,5 9,1 16,6 39,2 

Pressão de si próprio (N=98) 25,0 8,3 11,9 14,2 9,5 68,9 

Pressão por competir (N=45) 2,6  5,3 2,6 10,5 5,3 26,3 

Incerteza por falhas técnicas (N=79) 7,6 9,1 9,1 7,6 10,6 44,0 

Ansiedade traço (N=63) 21,1 5,8 5,8 7,7 7,7        48,1 

1ª: primeira; 2ª: segunda; 3ª: terceira; 4ª: quarta; 5ª: quinta; (A) : destaca-se apenas a porcentagem de sujeitos entre 
aqueles que assinalaram a referida causa percebida de ansiedade e que a classificou entre as cinco causas mais 
importantes 
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É possível notar de acordo com a Tabela 6 que para o GCB há uma tendência das 

causas de ansiedade mais frequentemente percebidas serem também as classificadas como 

mais importantes, assim como no grupo total. Para este grupo destacam-se pressão de si 

próprio, ansiedade traço, pressão dos pais e preocupação com a confiabilidade da memoria.  

É importante destacar que neste grupo as causas pressão dos pais e falta de apoio de 

pessoas próximas são pouco frequentes, mas são percebidas como causas com maior grau de 

importância por aqueles músicos que as indicaram. 

Já para o GPB (Tabela 7 a seguir) observa-se uma tendência em identificar-se uma 

maior variedade de situações de ansiedade, indicando certa heterogeneidade. A presença de 

ansiedade traço e preocupação com a reação/avaliação da plateia foram causas identificadas 

com alta frequência e com alto grau de importância. 

Situações como falta de apoio de pessoas próximas, pressão dos pais, preparação 

inadequada para a performance, falta de autoconfiança, problemas de saúde ao tocar, falta de 

confiança e pressão de professores e de si próprio estão entre as situações mais valorizadas 

(alto grau de importância), mas são pouco citadas (menos frequentes). 
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Tabela 7: Classificação das causas percebidas de ansiedade e função de sua ordem de 
importância na amostra de músicos populares brasileiros (N=100) 

 
Causas Percebidas  

            Ordem de Importância (A) 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
% 

Acumulada 
 

Problema de saúde ao tocar (N=22) 16,7 5,5 16,7 11,1 11,1 61,1 

Repertório difícil (N=57) 22,7 2,3 11,4 4,5 4,5 45,4 

Experiência ruim em performances 
(N=36)  

3,2 12,9 9,7 12,9 6,4 45,1 

Preocupação com a reação da 
plateia/avaliação (N=52) 

20,9 18,6 11,6 13,9 2,3 67,3 

Preocupação com a confiabilidade da 
memória (N=35) 

13,3 10,0 10,0 6,7 16,7 56,7 

Presença de sintomas físicos (N=32) 8,0 12,0 8,0 8,0 20,0 56,0 

Falta de autoconfiança (N=24) 27,8 16,7 16,7 5,5 11,1 77,8 

Nível elevado de autoconsciência (N=25)  16,7 5,5 5,5 16,7 11,2 55,6 

Nível baixo de autoestima (N=25) 9,1 27,7 13,6 9,1 18,2 77,7 

Preparação inadequada (N=36) 31,4 17,1 8,6 11,4 2,9 71,4 

Falta de apoio de pessoas próximas 
(N=16) 

33,3 41,8 8,3 8,3 8,3 100,0 

Falta de confiança como músico/cantor 
(N=28) 

22,3 27,3  4,5 9,1 4,5 67,7 

Pensamentos negativos/preocupação 
com a performance (N=37) 

3,6 7,1 3,6 14,3 25,0 53,6 

Avaliação negativa da performance 
(N=36) 

3,4 10,3 10,3 3,4 17,2 44,6 

Dificuldade em lidar com pensamentos 
negativos relacionados à performance 
(N=20) 

7,7 15,4 15,4 7,7 7,7 53,9 

Dificuldades em lidar com sintomas 
físicos relacionados à performance 
(N=19) 

6,7 13,3 6,7 6,7 13,3 46,7 

Pressão dos pais (N=3) 50,0 50,0 -- -- -- 100,00 

Pressão dos professores (N=11) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 71,5 

Pressão de si próprio (N=51) 16,3 18,6 16,3 18,6 4,6 74,4 

Pressão por competir (N=20) 13,3 20,0 13,3 6,7 6,7 60,0 

Incerteza por falhas técnicas (N=41) 2,9 2,9 20,0 8,6 8,6 43,0 

Ansiedade traço (N=45) 27,3 3,0 18,2 9,1 9,1 66,7 

1ª: primeira; 2ª: segunda; 3ª: terceira; 4ª: quarta; 5ª: quinta; (A): destaca-se apenas a porcentagem de 
sujeitos entre aqueles que assinalaram a referida causa percebida de ansiedade, que a classificou entre as 
cinco causas mais importantes 
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No que diz respeito às estratégias de enfrentamento utilizadas pelos músicos frente às 

situações de ansiedade, a Tabela 8 sinaliza aquelas mais frequentemente utilizadas pela 

amostra total de músicos brasileiros, bem como a classificação em função da frequência de 

uso e de seu nível de funcionalidade. 
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Tabela 8: Estratégias de enfrentamento utilizadas pelos músicos brasileiros frente a situações de ansiedade, classificação em função da frequência 
de uso e nível de funcionalidade (N=214) 

Estratégias de Enfrentamento 

Sujeitos que 
Utilizam 
 

                  Frequência de uso (%)(A) 
 

Nível de Funcionalidade (B, C) 

N % 1a 2a 3a 4a 5a 0 1 2   3 

Consumir álcool 22 10,3 40,9 13,6 27,3 4,5 4,5 4,5 36,4 13,7 45,4 

Tomar antidepressivos 2 0,9 50,0 -- -- -- -- -- 50,0 -- 50,0 

Tomar medicação para ansiedade 17 7,9 41,2 11,8 11,8 5,9 11,8 5,9 29,4 23,5 41,2 

Tomar betabloqueadores 21 9,8 52,4 -- 9,5 14,3 14,3 -- 19,0 33,3 47,7 

Respirar profundamente 142 66,3 46,5 21,8 33,1 9,9 7,0 2,1 27,1 38,7 32,1 

Métodos de distração 37 17,3 16,2 32,4 10,8 13,5 18,9 6,1 36,4 36,3 21,2 

Discutir sobre a ansiedade com família/amigos 57 26,6 12,3 19,3 14,0 15,8 14,0 3,7 54,5 27,3 14,5 

Discutir sobre a ansiedade com professor de música 41 19,2 7,3 17,1 19,5 14,6 17,1 7,3 39,0 31,7 22,0 

Consultar um médico 7 3,3 14,3 14,3 14,3 14,3 28,6 60,0 -- 20,0 20,0 

Consultar um psicólogo 17 7,9 14,3 23,5 29,4 11,8 5,9 13,3 40,0 20,0 26,7 

Consultar um psiquiatra 9 4,2 22,2 11,1 11,1 11,1 -- 14,3 14,3 28,6 42,8 

Familiarizar-se com a prática no local da apresentação 98 45,8 23,5 13,3 21,4 19,4 13,2 25,8 42,3 30,9 1,0 

Hipnose 5 2,3 20,0 40,0 20,0 -- -- 66,7 -- 33,3 -- 

Aumentar treino 114 53,3 27,2 31,6 18,4 8,8 9,6 14,0 37,1 47,0 1,9 

Fazer brincadeiras/tirar sarro da prática de se apresentar 64 29,9 12,5 17,2 29,7 9,4 10,9 3,2 32,3 33,9 30,6 

Usar medicação não prescrita 6 2,8 50,0 33,3 16,7 -- -- 50,0 -- 50,0 -- 

Usar técnicas de autoconvencimento  58 27,1 15,5 12,1 27,6 17,2 8,6 7,0 49,1 26,3 17,6 

Usar técnicas de relaxamento 93 43,5 12,9 31,2 16,1 16,1 11,8 2,2 28,2 37,0 32,6 

(A): classificação em função da freqüência de uso: 1ª = a que mais utiliza, 2ª = segunda que mais utiliza, 3ª = terceira que mais utiliza, 4ª = quarta que mais utiliza, 5ª = quinta que mais 
utiliza; (B) - nível de funcionalidade: 0 – não funciona, 1= funciona um pouco, 2= funciona bastante 3=funciona muito bem; (C): Somatória em alguns casos é inferior a 100% pois nem 
todos os sujeitos responderam à questão;  % :     porcentagem 
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De forma geral, as estratégias de enfrentamento mais utilizadas pela amostra total de 

músicos brasileiros envolve o uso de recursos internos/pessoais dos indivíduos. Dentre as 

estratégias mais utilizadas estão: 1) respirar profundamente; 2) aumentar o treino; 3) 

familiarizar-se com a prática no local da apresentação; 4) uso de técnicas de relaxamento; 5) 

fazer brincadeiras sobre a performance e 6) uso de técnicas de autoconvencimento. No que 

diz respeito à funcionalidade destas estratégias, pode-se dizer que as mais utilizadas, de 

maneira geral, também são aquelas que atingiram um alto nível de eficácia no sentido de 

diminuir a ansiedade. 

Por outro lado, as estratégias menos utilizadas foram: tomar antidepressivos, hipnose, 

uso de medicação não prescrita, consultar médico/psiquiatra/psicólogo e uso de medicação 

para a ansiedade. Nota-se que tais estratégias de enfrentamento envolvem o uso de recursos 

externos ao individuo como, por exemplo, recursos médicos e de saúde e que existe uma 

tendência das mesmas serem avaliadas como pouco eficazes/funcionais.  

 Nas Tabelas 9 e 10 estes dados relativos às estratégias de enfrentamento são 

apresentados em função do GCB e GPB.  
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Tabela 9: Estratégias de enfrentamento utilizadas pelos músicos de clássicos brasileiros frente a situações de ansiedade, classificação em função 
da freqüência de uso e nível de funcionalidade (N=114) 

Estratégias de Enfrentamento 

 
Sujeitos que Utilizam 
 

 
                 Frequência de uso (%)(A) 
 

Nível de Funcionalidade (B, C) 

N % 1a 2a 3a 4a 5a    0    1   2   3 
Consumir álcool 9 7,9 11,1 22,2 33,3 -- 11,1 11,1 55,6 -- 33,3 

Tomar antidepressivos 2 1,7 50,0 -- -- -- -- 50,0 50,0 -- -- 

Tomar medicação para ansiedade 10 8,8 40,0 10,0 10,0 10,0 -- -- 30,0 20,0 50,0 

Tomar betabloqueadores 19 16,7 57,9 -- 5,2 10,5 15,8 -- 20,0 30,0 50,0 

Respirar profundamente 80 70,2 42,5 20,0 15,0 8,7 10,0 2,5 34,3 27,8 35,4 

Métodos de distração 19 16,7 10,5 26,3 10,5 15,8 26,3 6,0 52,9 17,6 23,5 

Discutir sobre a ansiedade com 
família/amigos 

33 28,9 6,1 24,2 12,1 18,2 15,1 3,1 56,2 22,0 18,7 

Discutir sobre a ansiedade com 
professor de música 

29 25,4 6,9 17,2 24,1 13,8 24,1 10,0 43,3 26,7 20,0 

Consultar um médico 4 3,5 -- -- 25,0 25,0 -- 66,7 -- -- 33,3 

Consultar um psicólogo 10 8,8 -- 40,0 10,0 -- 20,0 11,1 55,6 22,2 11,1 

Consultar um psiquiatra 4 3,5 25,0 -- -- -- -- -- 33,3 33,3 33,4 

Familiarizar-se com a prática no local 
da apresentação 

71 62,3 23,9 11,3 22,5 16,9 16,9 -- 30,0 37,1 32,9 

Hipnose 2 1,7 50,0 -- -- -- -- 100,0 -- -- -- 

Aumentar treino 69,00 60,5 27,5 30,4 17,4 8,7 11,6 13,4 44,8 40,3 1,5 

Fazer brincadeiras/tirar sarro da 
prática de se apresentar 

32 28,1 9,37 18,75 28,12 6,2 9,37 3,2 38,8 29,0 29,0 

Usar medicação não prescrita 4 3,5 -- 25,0 -- 25,0 -- -- 75,0 25,0 -- 

Usar técnicas de autoconvencimento  37 32,4 16,2 13,5 18,9 18,9 10,8 8,3 55,5 19,4 16,8 

Usar técnicas de relaxamento 58 50,9 12,1 24,1 17,2 22,4 12,1 3,5 31,6 22,8 42,1 

(A): classificação em função da freqüência de uso: 1ª = a que mais utiliza, 2ª = segunda que mais utiliza, 3ª = terceira que mais utiliza, 4ª = quarta que mais utiliza, 5ª = quinta que mais 
utiliza; (B): nível de funcionalidade: 0 – não funciona, 1= funciona um pouco, 2= funciona bastante 3=funciona muito bem; (C): Somatória em alguns casos é inferior a 100% pois nem todos 
os sujeitos responderam à questão;  % :     porcentagem 



Resultados  |  58 

 

O GCB apresentou um perfil de uso de estratégias de enfrentamento bem próximo ao 

grupo total (GB). Destacam-se as estratégias mais utilizadas: respirar profundamente, 

familiarizar-se com a prática no local da performance, aumentar o treino, uso de técnicas de 

relaxamento e uso técnicas de autoconhecimento. No geral, segundo os músicos, o uso destas 

estratégias é eficaz. 

Dentre as estratégias menos utilizadas estão novamente, como salientado no GB, o uso 

de antidepressivos, hipnose, a procurar por médico/psiquiatra/psicólogo, o uso de medicação 

não prescrita e o consumo de álcool. De forma geral, tais estratégias não funcionam ou 

funcionam parcialmente para diminuir a ansiedade segundo os músicos que as utilizam. 
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Tabela 10: Estratégias de enfrentamento utilizadas pelos músicos populares brasileiros frente a situações de ansiedade, classificação em função 
da freqüência de uso e nível de funcionalidade (N=100) 

Estratégias de Enfrentamento 

Sujeitos que 
Utilizam 
 

 
                 Frequência de uso (%)(A) 
 

Nível de Funcionalidade (B, C) 

N % 1a 2a 3a 4a 5a    0    1    2    3 
Consumir álcool 13 13,0 7,7 61,5 7,7 23,1 -- -- 23,1 23,1 53,8 

Tomar antidepressivos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tomar medicação para ansiedade 7 7,0 42,9 14,3 14,3 -- 28,6 14,2 28,6 28,6 28,6 

Tomar betabloqueadores 2 2,0 -- -- 50,0 50,0 -- -- 50,0 50,0 -- 

Respirar profundamente 62 62,0 51,6 24,2 8,0 11,3 3,2 1,6 18,0 52,4 28,0 

Métodos de distração 18 18,0 22,2 38,9 11,1 11,1 11,1 6,2 18,8 56,2 18,8 

Discutir sobre a ansiedade com família/amigos 24 24,0 20,8 12,5 16,7 12,5 12,5 4,3 52,2 34,8 8,7 

Discutir sobre a ansiedade com professor de música 12 12,0 8,3 16,7 8,3 16,7 -- -- 27,3 45,4 27,3 

Consultar um médico 3 3,0 33,3 -- -- -- -- 50,0 -- 50,0 -- 

Consultar um psicólogo 7 7,0 14,3 -- -- 57,1 -- 16,7 16,7 16,6 50,0 

Consultar um psiquiatra 5 5,0 20,0 20,0 20,0 20,0 -- 25,0 -- 25,0 50,0 

Familiarizar-se com a prática no local da 
apresentação 

27 27,0 22,2 18,5 18,5 25,9 3,7 14,8 55,5 26,0 3,7 

Hipnose(D) 3 3,0 -- 66,7 33,3 -- -- -- -- 33,3 -- 

Aumentar treino 45 45,0 26,7 33,3 20,0 8,9 6,7 1,5 11,9 44,8 41,8 

Fazer brincadeiras/tirar sarro da prática de se 
apresentar 

32 32,0 15,6 15,62 31,25 12,5 12,5 3,2 25,8 38,8 32,2 

Usar medicação não prescrita 2 2,0 -- -- 50,0 -- -- -- -- 50,0 50,0 

Usar técnicas de autoconvencimento  21 21,0 14,3 9,5 42,8 14,3 4,7 4,8 38,1 38,1 19,0 

Usar técnicas de relaxamento 35 35,0 14,3 42,8 14,3 5,7 11,4 -- 25,8 57,1 17,1 

(A): classificação em função da freqüência de uso: 1ª = a que mais utiliza, 2ª = segunda que mais utiliza, 3ª = terceira que mais utiliza, 4ª = quarta que mais utiliza, 5ª = quinta 
que mais utiliza; (B): nível de funcionalidade: 0 – não funciona, 1= funciona um pouco, 2= funciona bastante 3=funciona muito bem; (C): Somatória em alguns casos é inferior 
a 100% pois nem todos os sujeitos responderam à questão; (D): 2 músicos não informaram sobre o nível de  funcionalidade da estratégia hipnose;  % : porcentagem 
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Segundo a Tabela 10, o GPB apresentou também grande semelhança o GCB em 

relação às estratégias de enfrentamento mais e menos utilizadas e em relação à avaliação de 

sua funcionalidade. Como estratégias mais utilizadas, neste grupo, destacam-se o respirar 

profundamente, aumento de treino, uso de técnicas de relaxamento, fazer brincadeiras sobre a 

performance e familiariza-se com o local da performance. 

Em relação às estratégias menos utilizadas destacam-se o uso de antidepressivos, 

betabloqueadores e de medicação não prescrita, a procura por médico, psiquiatra e psicólogo 

e o uso da hipnose. A avaliação numérica destes indicadores aponta para uma tendência deste 

grupo de músicos avaliar de forma mais positiva a funcionalidade destas estratégias, apesar de 

serem também, pouco utilizadas, como já evidenciado no GCB. 

A análise estatística comparativa dos grupos GCB e GPB quanto á frequência de uso e 

funcionalidade das estratégias de enfrentamento pode ser vista na Tabela 11. 
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Tabela 11: Comparações entre os grupos de músicos clássicos e músicos populares em função 
do uso e funcionalidade das estratégias de enfrentamento (N=214) 

 

Estratégias de Enfrentamento 

Estatística  

Uso  

GCB x GPB 

Estatística 

Funcionalidade 

GCB x GPB 
Consumir álcool X2=1,50 p=0,22 (A) p=0,40 

Tomar antidepressivos (A) p= 0,50  --- --- 

Tomar medicação para ansiedade X2=0,23 p=0,63 (A) p=0,64 

Tomar betabloqueadores X2=12,95 p<0,001* (A) p=0,34 

Respirar profundamente X2=1,60 p=0,21 X2=4,82 p=0,03* 

Métodos de distração X2=0,07 p=0,80 X2= 3,87 p=0,05* 

Discutir sobre a ansiedade com 
família/amigos X2=0,67 p=0,41 X2= 0,05 p=0,83 

Discutir sobre a ansiedade com professor 
de música X2=6,21 p=0,01* (A) p=0,29 

Consultar um médico (A) p=1,00 (A) p=1,00 

Consultar um psicólogo X2=0,23 p=0,63 (A) p=0,32 

Consultar um psiquiatra (A) p=0,74 (A) p=1,00 

Familiarizar-se com a prática no local da 
apresentação X2=26,71 p<0,001* X2= 2,35 p=0,13 

Hipnose(D) 
(A) p=0,67 (A) p=0,33 

Aumentar treino X2=5,16 p=0,02* X2= 0,46 p=0,50 

Fazer brincadeiras/tirar sarro da prática 
de se apresentar X2=0,39 p=0,53 X2= 1,13 p=0,29 

Usar medicação não prescrita (A) p=0,69 (A) p=0,40 

Usar técnicas de autoconvencimento  X2=3,54 p=0,06 X2= 2,38 p=0,12 

Usar técnicas de relaxamento X2=5,47 p=0,02* X2= 1,15 p=0,28 

(A): Teste Exato de Fisher; GCB: grupo de músicos clássicos brasileiros; GPB: grupo de músicos populares 
brasileiros; p – nível de significância; X2 – Teste do Qui-quadrado; * - significância estatística 

 

Segundo a Tabela 11, observa-se que houve diferença significativa no uso das 

seguintes estratégias de enfrentamento as quais são mais frequentes no GCB: tomar 

betabloqueadores, discutir sobre a ansiedade com professor de música, familiarizar-se com a 

prática no local da performance, aumentar o treino e usar técnicas de relaxamento. 

Já em relação à funcionalidade das estratégias de enfrentamento, nota-se diferença 

significativa apenas para as estratégias respirar profundamente e utilização de métodos de 

distração, as quais são avaliadas como mais funcionais/efetivas no GPB.  
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4.1.2 Análises realizadas em função da presença/ausência de APM na amostra brasileira  

 

Nesta análise, os músicos brasileiros foram divididos em dois grupos em função da 

presença (pontuação no KMPAI maior ou igual a 108) e ausência (pontuação no KMPAI 

menor que 108). 

Na Tabela 12 apresenta-se os indicadores psiquiátricos destes dois grupos distintos, 

onde se observa que os mesmos são mais frequentes no grupo com APM, exceto para a 

variável presença de  abuso de álcool. 
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Tabela 12: Indicadores psiquiátricos na amostra de músicos brasileiros em função da presença 
ou ausência de Ansiedade de Performance Musical  

Indicadores Psiquiátricos 
Com APM 
(N=83) 

Sem APM 
(N=126) 

      Estatística 

Ansiedade – IDATE     
X 49,5 35,9 t=-9,89 p<0,001* 
(DP) (11,4) (7,8)   

Ansiedade Social – SPIN   
 
 

 

 
X 24,7 11,3 t=-8,68 p<0,001* 
(DP) (13,1) (9,1)   

Sim(%)(A) 65,1 18,3 
  
 

 
 

Escala de Sensibilidade à Ansiedade 
– Escala Total 

  
 
 

 

 
X 22,3 13,0 t=-6,00 p<0,001* 
(DP) (11,9) (8,4)   

ESA_subescala físico     
X 10,22 5,08 t=-5,53 p<0,001* 
(DP) (7,18) (4,97)   

ESA_subescala mental     
X 3,79 1,92 t=-4,58 p<0,001* 
(DP) (3,27) (1,99)   

ESA_subescala social     
X 8,28 5,97 t=-4,83 p<0,001* 
(DP) (3,16) (3,46)   

Depressão – PHQ2   
 
 

 
 

X 1,8 0,7 t=-5,87 p<0,001* 
(DP) (1,5) (1,1)   

Sim(%)(A) 25,3 4,0 
 
 

 
 

Abuso de Álcool – AUDIT   
 
 

 
 

X 4,0 3,5 t=-0,66 p=0,511 
(DP) (5,8) (4,5)   

Sim(%)(A) 16,9 11,1 
 
 

 
 

APM: Ansiedade de Performance Musical; AUDIT : Identificação de Problemas Relacionados ao uso de Álcool; 
DP: Desvio Padrão; ESA: Escala de Sensibilidade à Ansiedade; GB: grupo de músicos brasileiro;  GCB: grupo de 
músicos clássicos brasileiros; GPB: grupo de músicos populares brasileiros; IDATE: Inventário de Ansiedade 
Traço-Estado versão traço;  KMPAI: Kenny Music Performance Anxiety Inventory- revised; N: frequência; 
PHQ2: Questionário sobre a Saúde do Paciente – 2; %: porcentagem; SPIN: Inventário de Fobia Social; (A): 
porcentagem de sujeitos com pontuação na escala acima da nota de corte proposta por estudo psicométrico;  p: 
nível de significância; X2 : Teste do Qui-quadrado; t : Teste t de student; *: significância estatística 
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Tabela 13: Comparação entre as causas percebidas de ansiedade em músicos brasileiros com e 
sem ansiedade de performance musical (N=209) 

Causas Percebidas 
Com APM 
(N=83) 
N          % 

Sem APM 
(N=126) 
N         % 

Estatística 

Problema de saúde ao tocar 33 39,7 25 19,8 X2=10,63   p=0,001* 

Repertório difícil  61 73,5 71 56,3 X2=6,61 p=0,010* 

Experiência ruim em performances  58 69,9 43 34,1 X2=24,21 p<0,001* 

Preocupação com a reação da 
platéia/avaliação  

70 84,3 46 36,5 X2=44,74 p=0,001* 

Preocupação com a confiabilidade 
da memória 

48 57,8 49 38,9 X2=7,39 p=0,007* 

Presença de sintomas físicos  57 68,7 41 32,5 X2=30,03 p<0,001* 

Falta de autoconfiança 47 56,6 16 12,7 X2=47,93 p<0,001* 

Nível elevado de autoconsciência  37 44,6 40 31,7 X2=5,17 p=0,023* 

Nível baixo de autoestima 47 56,6 17 13,5 X2=45,33 p<0,001* 

Preparação inadequada 43 51,8 52 41,3 X2=2,68 p=0,101 

Falta de apoio de pessoas próximas 12 14,4 20 15,9 X2=0,008 p=0,930 

Falta de confiança 58 69,9 24 19,0 X2=56,52 p<0,001* 

Pensamentos negativos/preocupação 
com a performance  

60 72,3 39 30,9 X2=36,92 p<0,001* 

Avaliação negativa da performance 50 60,2 36 28,6 X2=21,51 p<0,001* 

Dificuldade em lidar com 
pensamentos negativos relacionados 
à performance 

44 53,0 18 14,3 X2=36,79 p<0,001* 

Dificuldades em lidar com sintomas 
físicos relacionados à performance 

39 46,1 26 20,6 X2=16,68 p<0,001* 

Pressão dos pais 4 4,8 5 4,0 X2=0,13 p=0,72 

Pressão dos professores 15 18,1 18 14,3 X2=0,73 p=0,39 

Pressão de si próprio 71 85,5 76 60,3 X2=16,00 p<0,001* 

Pressão por competir 39 47,0 25 19,8 X2=18,71 p<0,001* 

Incerteza por falhas técnicas 59 71,1 59 46,8 X2=12,39 p<0,001* 

Ansiedade traço  60 72,2 45 35,7 X2=27,99 p<0,001* 

APM – Ansiedade de Performance Musical; N – frequência; % - porcentagem; p – nível de significância; X2 – Teste do 
Qui-quadrado; * - significância estatística 
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Na Tabela 13, acima, apresentou-se a percepção dos grupos com e sem APM em 

relação às causas percebidas de ansiedade. Observou-se que no grupo de músicos com APM, 

70% ou mais dos músicos identificam como causas de sua ansiedade as seguintes situações: 

pressão de si próprio; preocupação com a reação/avaliação da plateia; tocar um repertório 

difícil; dificuldade em lidar com pensamentos negativos; ansiedade traço e incerteza 

ocasionada por falhas técnicas. 

Em relação ao grupo de músicos sem APM, as causas percebidas de ansiedade mais 

frequentemente foram: pressão de si próprio; tocar um repertório difícil; incertezas 

ocasionadas por falhas técnicas; preparação inadequada para a performance; preocupação com 

a memória. Salienta-se que para nenhuma delas atingiu-se o percentual de 70%. 

Comparativamente, exceto para as causas: preparação inadequada para a performance, 

falta de apoio de pessoas próximas, pressão dos pais/professores, o grupo com APM avaliou 

as situações como mais frequentemente relacionadas à ansiedade por eles experimentada. 

Na Tabela 14 são apresentadas as estratégias de enfrentamento mais utilizadas pelos 

músicos com e sem APM. Nesta tabela será possível notar que as estratégias de enfretamento 

mais utilizadas pelos músicos com APM foram respectivamente: respirar profundamente, 

aumentar o treino, familiarizar-se com a prática no local da performance, uso de técnicas de 

relaxamento e discutir sobre a ansiedade com família/amigos. Já as estratégias menos 

utilizadas por este grupo foram: hipnose, uso de antidepressivos, procurar um médico, 

consultar um psiquiatra e uso de medicação não prescrita.  

Comparativamente ao grupo de músicos sem APM, observa-se um perfil semelhante 

entre as estratégias mais e menos utilizadas, assim como em relação à formação musical da 

amostra, como já previamente apresentado. As diferenças entre os grupos, evidenciadas 

estatisticamente, relacionam-se a frequência de uso de betabloqueadores, de discussão sobre a 

ansiedade com família/amigos e consulta a psicólogo, as quais foram mais utilizadas pelos 

músicos com APM. 
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Tabela 14: Estratégias de enfrentamento utilizadas por músicos brasileiros com e sem 
ansiedade de performance musical (N=209) 

Estratégias de Enfrentamento 

Com APM 

(N=83) 

N          % 

Sem APM 

(N=126) 

N          % 

       Estatística 

Consumir álcool 9 10,8 13 10,3 X2=0,01 p=0,90 

Tomar antidepressivos 2 2,4 0 0,0 -- p=0,16(A) 

Tomar medicação para ansiedade 12 14,4 4 3,2 X2=9,01 p=0,003* 

Tomar betabloqueadores 15 18,1 6 4,8 X2=9,81 p=0,002* 

Respirar profundamente 58 69,9 80 63,5 X2=0,91 p=0,34 

Métodos de distração 18 21,7 19 15,1 X2=1,50 p=0,22 

Discutir sobre a ansiedade com 

família/amigos 
33 39,7 24 19,0 X2=10,82 p=0,001* 

Discutir sobre a ansiedade com professor 

de música 
21 25,3 19 15,1 X2=3,38 p=0,07 

Consultar um médico 4 4,8 3 2,4 -- p=0,44(A) 

Consultar um psicólogo 12 14,4 4 3,8 X2=9,01 p=0,003* 

Consultar um psiquiatra 4 4,8 5 4,0 X2=0,09 p=0,77 

Familiarizar-se com a prática no local da 

apresentação 
45 54,2 53 42,0 X2=2,97 p=0,09 

Hipnose 1 1,2 4 3,2 -- p=0,65(A) 

Aumentar treino 48 57,8 63 50,0 X2=1,23 p=0,27 

Fazer brincadeiras/tirar sarro da prática 

de se apresentar 
28 33,7 34 27,9 X2=1,09 p=0,30 

Usar medicação não prescrita 5 6,02 1 0,8 -- p=0,40(A) 

Usar técnicas de autoconvencimento  26 31,3 30 23,8 X2=1,44 p=0,23 

Usar técnicas de relaxamento 35 42,2 55 43,6 X2=0,04 p=0,83 

(A): Teste Exato de Fisher; APM:  Ansiedade de Performance Musical; N: frequência; NI: não informado;  p: nível 
de significância; X2 : Teste do Qui-quadrado; % : porcentagem;  *: significância estatística 
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Quanto à funcionalidade das estratégias de enfrentamento, os dados são apresentados 

na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Funcionalidade das estratégias de enfrentamento utilizadas por músicos brasileiros  
com e sem ansiedade de performance musical (N=209) 

Estratégias de Enfrentamento 
Com APM  
(N=83) 
N      %(B) 

Sem APM 
(N=126) 
N       %(B) 

Estatística 

Consumir álcool 4 40,0 9 69,2 X2=1,97   p=0,16 

Tomar antidepressivos 1 50,0 -- -- -- -- 

Tomar medicação para ansiedade 7 58,3 4 100,0   -- p=0,25(A) 

Tomar betabloqueadores 11 73,3 7 100,0  -- p=2,26(A) 

Respirar profundamente 33 56,9 63 80,8 X2=9,13  p=0,003* 

Métodos de distração 9 50,0 10 66,7 X2=0,93  p=0,34 

Discutir sobre a ansiedade com 

família/amigos 
13 39,4 10 45,4 X2=0,20  p=0,66 

Discutir sobre a ansiedade com 

professor de música 
12 52,2 11 64,7 X2=0,63   p=0,43 

Consultar um médico 1 25,0 1 100,0  -- p=0,40(A) 

Consultar um psicólogo 5 41,7 2 100,0 -- p=0,46(A) 

Consultar um psiquiatra 2 50,0 3 100,0 -- p=0,43(A) 

Familiarizar-se com a prática no local 

da apresentação 
28 62,2 44 84,6 X2=6,32   p=0,01* 

Hipnose 0 0,0 1 100,0  -- p=0,33(A) 

Aumentar treino 36 78,3 55 88,7 X2=2,17   p=0,14 

Fazer brincadeiras/tirar sarro da 

prática de se apresentar 
15 55,5 23 69,8 X2=1,28   p=0,26 

Usar medicação não prescrita 2 40,0 1 100,0  -- p=1,00(A) 

Usar técnicas de autoconvencimento  9 34,6 14 48,3 X2=1,05   p=0,31 

Usar técnicas de relaxamento 23 65,7 40 74,1 X2=0,72   p=0,40 

(A): Teste Exato de Fisher; APM: Ansiedade de Performance Musical; N – frequência; (B): porcentagem calculada em 
relação ao número de sujeitos que  assinalaram que a estratégia funciona dentre os sujeitos que assinalaram utilizar tal 
estratégia;  NI: não informado; %: porcentagem; p: nível de significância; X2 : Teste do Qui-quadrado; *:significância 
estatística 
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Segundo a Tabela 15, foi possível notar que quase não há diferenças estatísticas 

significativas no uso de estratégias de enfrentamento pelos músicos com e sem APM. Cabe 

destacar que as estratégias respirar profundamente e familiarizar-se com a prática no local da 

performance são menos eficazes para os músicos com APM. 

 

4.1.3 Análises realizadas em função do sexo da amostra de músicos brasileiros. 

 

Nestas análises, os músicos foram divididos em dois grupos em função do sexo. O 

grupo do sexo masculino ficou composto por 143 músicos e o feminino por 71. 

Na Tabela 16, os indicadores psiquiátricos apresentados por estes grupos distintos são 

apresentados. 
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Tabela 16: Indicadores psiquiátricos da amostra de músicos brasileiros em função do sexo 
(N=214) 

Indicadores Psiquiátricos 
Masculino 

(N=143) 

Feminino 

(N=71) 

Estatística 
 

Ansiedade – IDATE     
X 41,0 42,0 t=-0,58 p=0,57 

(DP) (11,9) (10,8)   

Ansiedade Social – SPIN     
X 16,20 17,21 t=-0,55 p=0,58 
(DP)  (12,0) (13,7)   
Sim(%)(A) 35,5  38,0    

Ansiedade de Performance Musical - 
KMPAI 

    

X 101,9 99,5 t=0,43 p=0,67 
(DP) (36,5) (41,2)   
Sim(%)(A) 38,0 40,8   
 
Escala de Sensibilidade à Ansiedade – Escala 
Total 

  
 

  
 

 

X 15,2  19,8 t=-2,8 p=0,005* 
(DP) (9,7) (12,6)   
 
ESA_subescala físico 

 
 

 
 

 
  

 
 

X  6,2 9,1 t=-3,14 p=0,002* 
(DP) (6,2)  (6,7)   
 
ESA_subescala mental 

 
 

 
 

 
t=-2,00 

 
p=0,05* 

X 2,4 2,2   
(DP) (3,2)  (3,5)   
 
ESA_subescala social 

 
 

 
 

 
  

 
 

X 6,6 7,4 t=-1,37 p=0,17 
(DP) (3,5) (3,5)   

Depressão – PHQ2       
X 1,0 1,4 t=-2,01 p=0,05* 
(DP) (1,4) (1,4)   
Sim(%)(A) 12,2 14,5   

Abuso de Álcool - AUDIT      
X 4,1 2,7 t=1,89 p=0,06 
(DP) (5,6) (3,2)   
Sim(%)(A) 14,4 11,9   

AUDIT: Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao uso de Álcool; DP: Desvio Padrão; ESA: Escala de 
Sensibilidade à Ansiedade; GB: grupo de músicos brasileiro; GCB: grupo de músicos clássicos brasileiros; GPB: grupo 
de músicos populares brasileiros; IDATE: Inventário de Ansiedade Traço-Estado versão traço;  KMPAI: Escala de 
Kenny para Ansiedade de Performance Musical – revisada; N: frequência; NI:  não informado; PHQ2:  Questionário 
sobre a Saúde do Paciente – 2;  %:  porcentagem;  SPIN:  Inventário de Fobia Social;  (A): porcentagem de sujeitos com 
pontuação na escala acima da nota de corte proposta por estudo psicométrico; p:  nível de significância;  X:  média; X2: 
Teste do Qui-quadrado; t:  Teste t de student;  *: significância estatística 

 

Segundo a Tabela 16, nota-se que os únicos indicadores que apresentam diferença 

estatística significativa entre os sexos referem-se à escala de sensibilidade à ansiedade (seja 

no escore total, seja nas subescalas física e mental) e à escala de depressão. Nestes 



Resultados  |  70 

 

indicadores, as mulheres tendem a apresentar maior pontuação, ou seja, maiores indicadores 

(exceto para ansiedade mental) onde ocorre o contrário. 

Na Tabela 17 apresentar-se-á as comparações entre as causas percebidas de ansiedade 

por homens e mulheres. 

Poder-se-á notar nesta Tabela que as mulheres associam mais frequentemente como 

causas da ansiedade as seguintes situações: problemas de saúde ao tocar, preocupação com a 

confiabilidade da memória, falta de autoconfiança, falta de confiança e dificuldade em lidar 

com pensamentos negativos relacionados à performance.  
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Tabela 17: Comparações entre as causas percebidas de ansiedade em músicos brasileiros em 
função do sexo (N=214) 

Causas Percebidas 

Masculino 
(N=143) 

Feminino 
(N=71) Estatística 

N % N % 

Problema de saúde ao tocar 31 22,6 29 40,8 X2=7,56 p=0,006* 

Repertório difícil  86 62,8 49 69,0 X2=0,80 p=0,37 

Experiência ruim em performances  69 50,4 33 47,8 X2=0,09 p=0,77 

Preocupação com a reação da 
platéia/avaliação  

76 55,5 41 58,6 X2=0,18 p=0,67 

Preocupação com a confiabilidade da 
memória 

57 41,3 42 60,0 X2=6,51 p=0,01* 

Presença de sintomas físicos  64 40,0 36 52,2 X2=0,69 p=0,40 

Falta de autoconfiança 33 24,4 30 42,9 X2=7,34 p=0,007* 

Nível elevado de autoconsciência  53 39,3 27 39,7 X2=0,004 p=0,95 

Nível baixo autoestima 40 29,2 24 34,3 X2=0,56 p=0,45 

Preparação inadequada 63 46,3 34 49,3 X2=0,16 p=0,69 

Falta de apoio de pessoas próximas 22 16,4 11 15,9 X2=0,08 p=0,93 

Falta de confiança como músico/cantor 47 34,6 36 50,7 X2=5,06 p=0,02* 

Pensamentos negativos/preocupação com a 
performance  

67 48,9 34 47,9 X2=0,02 p=0,89 

Avaliação negativa da performance 56 41,2 30 42,9 X2=0,05 p=0,82 

Dificuldade em lidar com pensamentos 
negativos relacionados à performance 

35 25,7 28 40,0 X2=4,43 p=0,03* 

Dificuldades em lidar com sintomas físicos 
relacionados à performance 

44 32,1 23 33,3 X2=0,03 p=0,86 

Pressão dos pais 8 5,9 1 1,4 X2=2,14 p=0,14 

Pressão dos professores 21 15,4 12 17,4 X2=0,13 p=0,72 

Pressão de si próprio 98 70,0 51 71,8 X2=0,08 p=0,78 

Pressão por competir 42 31,1 23 33,8 X2=15 p=0,70 

Incerteza por falhas técnicas 73 53,3 47 66,2 X2=3,19 p=0,07 

Ansiedade traço  68 49,6 40 56,3 X2=0,84 p=0,36 

N – frequência; % - porcentagem; p – nível de significância; X2 :Teste do Qui-quadrado; * : significância estatística 
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Na Tabela 18 a mesma comparação entre os sexos é feita para o uso de estratégias de 

enfrentamento da ansiedade. 

 

Tabela 18: Estratégia de enfrentamento utilizadas por músicos brasileiros em função do sexo 
(N=214) 

Estratégias de Enfrentamento 

Masculino 
(N=143) 

Feminino 
(N=71) Estatística 

N % N % 

 
Consumir álcool 

 
20 

 
14,0 

 
2 

 
2,8 

 
X2=6,42 

 
p=0,01* 

 
Tomar antidepressivos 

 
1 

 
0,7 

 
1 

 
1,4 

-- 
 
p=1,00(A) 

 
Tomar medicação para ansiedade 

 
10 

 
7,0 

 
7 

 
9,7 

 
X2=0,53 

 
p=0,47 

 
Tomar betabloqueadores 

14 
9,8 7 9,7 

 
X2=0,00 

 
p=0,99 

 
Respirar profundamente 

91 
63,6 51 71,8 

 
X2=1,43 

 
p=0,23 

 
Métodos de distração 

19 
13,3 18 25,3 

 
X2=4,83 

 
p=0,03* 

 
Discutir sobre a ansiedade com 
família/amigos 

37 25,9 20 2,2 
 
X2=0,13 

 
p=0,72 

 
Discutir sobre a ansiedade com 
professor de música 

25 17,5 16 22,5 X2=0,78 p=0,38 

 
Consultar um médico 

5 3,5 2 2,8 -- p=1,00(A) 

 
Consultar um psicólogo 

10 7,0 7 9,9 X2=0,53 p=0,47 

 
Consultar um psiquiatra 

 
7 

 
4,9 

 
2 

 
2,8 

-- 
 
p=0,72(A) 

 
Familiarizar-se com a prática no 
local da apresentação 

66 46,1 32 45,1 X2=0,02 p=0,88 

 
Hipnose 

3 2,1 2 2,8 -- p=1,00(A) 

 
Aumentar treino 

79 55,2 35 45,1 
 
X2=0,67 

 
p=0,41 

 
Fazer brincadeiras/tirar sarro da 
prática de se apresentar 

48 33,6 16 22,5 
 
X2=2,75 

 
p=0,10 

 
Usar medicação não prescrita 

3 2,1 3 4,2 -- p=0,40(A) 

 
Usar técnicas de 
autoconvencimento  
 

39 27,3 19 26,7 X2=0,01 p=0,94 

Usar técnicas de relaxamento 58 40,6 35 49,3 X2=1,47 p=0,23 
(A): teste exato de Fisher; N: frequência; % : porcentagem; p: nível de significância; X2 : Teste do Qui-quadrado; * 
:significância estatística 
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Em relação ao uso das diferentes estratégias de enfrentamento em função do sexo, 

podem-se perceber apenas pequenas diferenças significativas: os homens tendem a utilizar 

com mais frequência o consumo de álcool e as mulheres métodos de distração. 

Quanto à eficácia das estratégias, as diferenças significativas também foram limitadas 

para o sexo. Observou-se apenas que as mulheres julgam as estratégias de familiarizar-se com 

a prática no local da apresentação e de utilizar técnicas de autoconvencimento como mais 

funcionais que os homens. Estes dados podem ser visualizados na tabela 19. 
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Tabela 19: Funcionalidade das estratégias de enfrentamento utilizadas por músicos brasileiros 
em função do sexo (N=214) 

 
Estratégias de Enfrentamento 

Masculino 
(N=143) 

Feminino 
(N=71) 

 
Estatística 

N % N % 

Consumir álcool 
 
13 

 
61,9 

 
0 

 
0,0 

 
-- 

 
p= 0,18(A) 

 
Tomar antidepressivos 

 
1 

 
100,0 

 
0 

 
0,0 

 
-- 

 
p=1,00(A) 

 
Tomar medicação para ansiedade 

 
7 

 
70,0 

 
4 

 
57,1 

 
-- 

 
p=0,64(A) 

 
Tomar betabloqueadores 

 
13 

 
86,7 

 
5 

 
71,4 

 
-- 

 
p=0,56(A) 

 
Respirar profundamente 

 
64 

 
71,1 

 
35 

 
70,0 

 
X2=0,02 

 
p=0,89 

 
Métodos de distração 

 
11 

 
68,7 

 
8 

 
47,1 

 
X2=1,59 

 
p=0,21 

 
Discutir sobre a ansiedade com 
família/amigos 

 
14 

 
40,0 

 
9 

 
45,0 

 
X2=0,13 

 
p=0,72 

 
Discutir sobre a ansiedade com 
professor de música 

 
13 

 
52,0 

 
10 

 
62,5 

 
X2=0,44 

 
p=0,51 

Consultar um médico 
 
1 

 
33,3 

 
1 

 
50,0 

 
-- 

 
p=1,00(A) 

 
Consultar um psicólogo 

 
2 

 
25,0 

 
5 

 
71,4 

 
-- 

 
p=0,13(A) 

Consultar um psiquiatra 
 
4 
 

 
80,0 
 

 
1 
 

 
50,0 
 

 
-- 

 
p=1,00(A) 

 
Familiarizar-se com a prática no local 
da apresentação 

 
45 

 
68,2 

 
27 

 
87,1 

 
X2=3,94 

 
p=0,05* 

 
Hipnose 

 
1 

 
33,3 

 
1 

 
33,3 

 
-- 

 
-- 

 
Aumentar treino 

 
63 

 
82,9 

 
31 

 
88,6 

 
X2=0,59 

 
p=0,44 

 
Fazer brincadeiras/tirar sarro da 
prática de se apresentar 

 
29 

 
63,0 

 
11 

 
68,7 

 
X2=0,17 

 
p=0,68 

 
Usar medicação não prescrita 

 
2 

 
66,7 

 
1 

 
33    ,3 

 
-- 

 
p=1,00(A) 

 
Usar técnicas de autoconvencimento  

 
13 

 
34,2 

 
12 

 
63,16 

 
X2=4,31 

 
p=0,04* 

 
Usar técnicas de relaxamento 

 
40 

 
69,0 

 
25 

 
73,53 

 
X2=0,2 

 
p=0,64 

(A): teste exato de Fisher;  N: frequência; % : porcentagem; p: nível de significância; X2 : Teste do Qui-quadrado;  * - 
significância estatística 
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4.1.4 Análise de Correlação 

 

Apresentar-se-á abaixo as análises de correlação binomial envolvendo os indicadores 

clínicos da amostra total de músicos brasileiros. 

 

Tabela 20: Correlações entre os diferentes instrumentos/variáveis clínicas da amostra de 
músicos  brasileiros (N=214) 

 

Instrumentos 

 

IDATE 

 

SPIN 

 

KMPAI 

 

ESA 

 

PHQ2 

 

AUDIT 

 
 

IDATE - 1 r= 0,73 r=0,62 r=0,57 r=0,58 r=0,59 

ansiedade  p<0,001* p<0,001* p<0,001* p<0,001* p=0,49 
       

SPIN- ansiedade 
-- 1 r=0,60 r=0,64 r=0,43 r=0,05 

social   p<0,001* p<0,001* p<0,001* p=0,46 
       

KMPAI- ansiedade 
-- -- 1 r=,053 r=,040 r=0,02 

de performance   
 

p<0,001* p<0,001* p=0,82 

musical 
  

    

       
ESA - sensibilidade 

-- -- -- 1 r=0,44 r=0,001 
à ansiedade     p<0,001* p=0,99 

       
PHQ-2 – depressão 

-- -- -- -- 1 r=,003 
 

  
  

 
p=0,73 

       
AUDIT – abuso 

-- -- -- -- -- 1 
de álcool       

AUDIT: Identificação de Problemas Relacionados ao uso de Álcool; ESA: Escala de Sensibilidade à Ansiedade; IDATE: 
Inventário de Ansiedade Traço-Estado versão traço; KMPAI: Kenny Music Performance Anxiety Inventory- revised; 
PHQ2: Questionário sobre a Saúde do Paciente – 2; SPIN: Inventário de Fobia Social;  p: nível de significância;  r: nível 
de correlação; * : significância estatística 

 

Segundo a Tabela 20, todos os indicadores clínico-psiquiátricos correlacionam-se de 

forma significativa e positiva entre si, com magnitude de  moderada a alta. Exceção se faz à 

variável abuso de álcool que não mostrou correlação significativa com nenhum das demais 

variáveis. 
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4.2 Amostra Brasileira e Australiana 

 

4.2.1 Análises comparativas entre a amostra de músicos clássicos brasileiros e músicos 

clássicos australianos. 

 

Para estas análises foram utilizadas a amostra de músicos clássicos brasileiros 

(N=114) e a amostra de músicos australianos (N=376)  

A caracterização sóciodemográfica e clínica dos mesmos estão apresentadas nas 

tabelas 21 e 22. 

 

Tabela 21: Caracterização sóciodemográfica e clínica da amostra de músicos clássicos 
brasileiros em australianos (N=490) 

Variáveis 
GCB  

(N=114) 
GMA 

(N=376) 
Estatística 

 N % N %  
Sexo      
Masculino 75 65,8 183 48,7 X2=10,28 
Feminino 39 34,2 193 51,3 p<0,001* 
      
Idade      
Média  35,2  42,1  t= -5,67 
(DP) (14,1)  (10,2)  p<0,001* 
Mínimo/Máximo 18/80  18/68   
      
Instrumentos      
Cordas 61 53,5 238 63,3 ------ 
Voz  13 11,4 0 0  
Sopro 19 16,7 125 33,2  
Percussão  4 3,5 12 3,2  
Piano 15 13,2 0 0  
Múltiplos 2 1,7 0 0  
NI 0 0 1 0,3  

N: frequência; NI : não informado; % : porcentagem; p: nível de significância; X: media; X2 : Teste do  
Qui-quadrado;  t: Teste t de student; *: significância estatística 

 

Em relação à caracterização sócio demográfica da amostra, nota-se diferença 

significativa no que se refere ao sexo, com predomínio de homens na amostra de músicos 

clássicos brasileiros e de mulheres na amostra de músicos australianos. Nota-se também 

diferença significativa em relação à idade, a amostra brasileira apresentou média de idade de 

35 anos enquanto a amostra australiana média de idade de 42 anos. 

Quanto aos instrumentos utilizados, os músicos brasileiros utilizam em sua maioria 

um único instrumento, sendo mais comumente os de corda, sopro e piano. Os músicos 
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australianos em sua totalidade utilizam um único instrumento e há um predomínio de 

instrumentos de corda. 

A seguir, a Tabela 22 traz dados relativos a indicadores psiquiátricos das amostras 

brasileira e australiana. 

 

Tabela 22: Indicadores psiquiátricos da amostra de músicos clássicos brasileiros e 
australianos (N=490) 

Variáveis 
GCB 

(N=114) 
GMA 

(N=376) 
Estatística 

Ansiedade - IDATE    
X 41,3 38,5 t=2,20 
(DP) (12,3) 

 
(10,5) 

p=0,03* 
 

    
Ansiedade Social – SPIN    
X  16,8 15,0 t=1,48 
(DP) (12,9) (10,7) p=0,14 

 
Sim 

39,5 34,4 
X2= 1,33 
p=0,25 

Ansiedade de Performance 
Musical - KMPAI  

   

X 104,7 84,11 t= 4,80 
(DP) (38,0) (40,7) p<0,001* 

 
Sim 

43,9 28,5 
X2=9,48 
p=0,002* 

Escala de Sensibilidade à 
Ansiedade - ESA 

   

X 17,4 32,9 t= -7,74 
(DP) (10,8) (9,71) p<0,001* 
    

Depressão – PHQ-2    
Item 1 - Perda de 
prazer/interesse 

  
 

Sim 52,3 30,5 X2= 17,24 
   p<0,001* 
Item 2 - Humor deprimido    
Sim 40,5 19,4 X2= 21,81 
   p<0,001* 

DP: Desvio Padrão; ESA: Escala de Sensibilidade à Ansiedade; IDATE: Inventário de Ansiedade Traço-Estado 
versão traço; KMPAI: Escala de Kenny para Ansiedade de Performance Musical – revisada; N: frequência; 
PHQ2:  Questionário sobre a Saúde do Paciente – 2; %:  porcentagem; SPIN:  Inventário de Fobia Social; (A): 
porcentagem de sujeitos com pontuação na escala acima da nota de corte proposta pelo estudo psicométrico 
referido na metodologia /  p:  nível de significância; X:  média; X2 –: Teste do Qui-quadrado; t:  Teste t de 
student; *: significância estatística 
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Em se tratando dos indicadores psiquiátricos apresentados na Tabela 22, é possível 

notar que não houve diferença significativa entre as amostras de músicos brasileiros e 

australianos nos indicadores de TAS. Já em relação aos indicadores de ansiedade traço, APM 

e depressão nota-se diferença significativa entre as amostras com maiores níveis de APM e 

depressão nos músicos brasileiros em relação aos australianos. Nota-se também diferença 

significativa na escala de sensibilidade à ansiedade maior níveis destes indicadores nos 

músicos australianos. 

A seguir apresentar-se-á a Tabela 23 que contem dados referentes à frequência, 

percentagem e causas percebidas classificadas como a primeira por músicos clássicos 

brasileiros e músicos australianos.  
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Tabela 23: Número, percentagem e classificadas como primeira causa percebida nas amostras 
de músicos clássicos brasileiros e australianos (N=490) 

Causas Percebidas 
GCB GMA 

Estatística 
N % 1ª (%) N % 1ª(%) 

Problema de saúde ao tocar 38 33,3 
 
    10,0 

 
159 

 
45,04 

 
16,8 X2=4,04 p=0.04* 

Repertório difícil  78 68,4 11,8 136 61,1 
 

9,8 
 

X2=3,02 p=0,08 

Experiência ruim em performances  66 57,9 12,3 277 78,2 9,1 X2=16,34 p<0,001* 

Preocupação com reação/avaliação da 
platéia/avaliação  

65 57,0 13,5 243 67,7 9,6 X2=2,41 p=0,12 

Preocupação com a confiabilidade da 
memória 

64 56,1 16,7 202 57,7 8,9 X2=0,01 p=0,92 

Presença de sintomas físicos  68 59,6 15,3 276 78,2 24,0 X2=12,62 p<0,001* 

Falta de autoconfiança 39 34,2 3,2 208 59,9 8,5 X2=20,17 p<0,001* 

Nível elevado de autoconsciência  55 48,2 2,2 191 55,5 4,4 X2=0,56 p=0,46 

Nível baixo de autoestima 39 34,2 6,3 122 36,0 8,7 X2=0,10 p=0,92 

Preparação inadequada 61 53,5 5,2 219 62,9 18,8 X2=1,44 p=0,23 

Falta de apoio de pessoas próximas 17 14,9 6,7 92 27,0 9,7 X2=5,44 p=0,02* 

Falta de confiança como músico/cantor 55 48,2 2,2 175 51,5 11,8 X2=0,12 p=0,73 

Pensamentos negativos/preocupação com a 
performance  

64 56,1 7,5 270 76,3 13,6 X2=15,33 p<0,001* 

Avaliação negativa da performance 50 43,8 5,3 113 33,6 3,3 X2=5,00 p=0,02* 

Dificuldade em lidar com pensamentos 
negativos relacionados à performance 

43 37,7 5,7 161 47,4 7,6 X2=2,51 p=0,11 

Dificuldades em lidar com sintomas físicos 
relacionados à performance 

48 42,1 2,3 164 48,0 13,7 X2=0,75 p=0,39 

Pressão dos pais 6 5,3 16,7 41 12,2 6,3 X2=3,88 p=0,05* 

Pressão dos professores 22 19,3 4,5 149 43,1 8,5 X2=18,50 p<0,001* 

Pressão de si próprio 98 86,0 25,0 319 88,6 28,9 X2=0,57 p=0,45 

Pressão por competir 45 39,5 2,6 212 60,7 8,2 X2=12,77 p<0,001* 

Incerteza por falhas técnicas 79 69,3 7,6 255 72,2 8,1 X2=0,05 p=0,83 

Ansiedade traço  63 55,3 21,2 131 37,3 15,3 X2=13,08 p<0,001* 

N: frequência; % percentual válido 
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Nota-se que as causas mais frequentemente percebidas pela amostra brasileira foram 

pressão por si próprio, incerteza por falhas técnicas e repertório difícil em performances. A 

causa mais frequentemente classificada em primeiro lugar foi a preocupação com a pressão 

por si próprio.  

Já em relação à amostra australiana, as causas mais frequentemente percebidas foram 

pressão por si próprio, experiência ruim em performance e presença de sintomas físicos. A 

causa mais frequentemente classificada como primeira causa percebida foi pressão por si 

próprio. 

Nota-se que em onze causas percebidas houve diferença significativa entre as amostras 

brasileira e australiana. Os músicos australianos identificam mais frequentemente como 

causas percebidas problemas de saúde ao tocar, experiência ruim em performance, presença 

de sintomas físicos, falta de autoconfiança, falta de apoio de pessoas próximas, dificuldade 

em lidar com pensamentos negativos relacionados à performance, pressão dos pais, pressão 

dos professores e pressão por competir. Já os músicos clássicos brasileiros identificam mais 

frequentemente como causa percebida a avaliação negativa da performance. 

 A seguir, a Tabela 24 se refere às estratégias de enfrentamento utilizadas pelas 

amostras de músicos brasileiros e australianos bem como a avaliação da funcionalidade de 

tais estratégias.  
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Tabela 24: Estratégias de Enfrentamento utilizadas e avaliação da funcionalidade em função das amostras de músicos clássicos brasileiros e 
australianos (N=490) 

 Utilizadas  Funcionalidade 

Estatística 
Estratégias de Enfrentamento 

  
GCB 

 (N=114) 
GMA 

(N=376) Estatística 
GCB 

 (N=114) 
GMA 

(N=376) 
N % N %          N                     %       N     % 

Consumir álcool 9 7,9 35 9,3 X2=0,21 p=0,64 3 33,3 14 41,2 (A) p=0,67 

Tomar antidepressivos 2 1,7 13 3,5 X2=0,86 p=0,36 1 50,0 8 72,7 (A) p=0,52 

Tomar medicação para ansiedade 10 8,8 16 4,3 X2=3,55 p=0,06 7 70,0 12 75,0 (A) p=0,78 

Tomar betabloqueadores 19 16,7 116 30,9 X2=8,82 p=0,003* 16 84,2 105 93,8 (A) p=0,15 

Respirar profundamente 80 70,2 192 51,0 X2=12,94 p<0,001* 50 63,3 138 78,4 X2=6,43 p=0,01* 

Métodos de distração 19 16,7 41 10,9 X2=2,70 p=0,01* 7 41,2 27 67,5 X2=3,44 p=0,06 

Discutir sobre a ansiedade com família/amigos 33 28,9 114 30,3 X2=0,79 p=0,78 13 40,6 43 40,2 X2=0,002 p=0,97 

Discutir sobre a ansiedade com professor de 

música 
29 25,4 25 6,7 

X2=31,50 p<0,001* 
14 50,0 13 56,5 X2=0,22 p=0,64 

Consultar um médico 4 3,5 14 3,7 X2=0,01 p=0,92 1 33,3 5 33,3 (A) p=1,00 

Consultar um psicólogo 10 8,8 21 5,6 X2=1,50 p=0,22 3 33,3 13 61,9 (A) p=0,15 

Consultar um psiquiatra 4 3,5 13 3,5 X2=0,001 p=0,98 2 66,7 6 54,6 (A) p=0,71 

Familiarizar-se com a prática no local da 

apresentação 
71 62,3 155 41,2 

X2=15,61 p<0,001* 
49 70,0 107 67,3 X2=0,16 p=0,69 

Hipnose 2 1,7 14 3,7 X2=1,08 p=0,30 13 92,9 13 92,9 --- --- 

Aumentar treino 69,00 60,5 229 60,9 X2=0,005 p=0,94 58 86,6 204 90,7 X2=0,94 p=0,33 

Fazer brincadeiras/tirar sarro da prática de se 

apresentar 
32 28,1 169 45,0 

X2=10,30 p=0,001* 
18 58,1 154 90,6 X2=22,46 p<0,001* 

Usar medicação não prescrita 4 3,5 0 0 X2=13,30 p=0,001* 1 25,0 7 100,0 (A) p=0,007* 

Usar técnicas de autoconvencimento  37 32,4 176 46,8 X2=7,33 p=0,007* 13 36,1 114 65,1 X2=10,50 p=0,001* 

Usar técnicas de relaxamento 58 50,9 140 37,2 X2=6,76 p=0,009* 38 67,9 110 75,9 X2=1,33 p=0,25 

N: frequência; %: percentual válido calculado apenas entre os sujeitos que utilizam tal estratégia e que avaliaram sua funcionalidade; *: significância estatística   
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De acordo com a Tabela 24, as estratégias de enfrentamento mais frequentemente 

utilizadas pelos músicos brasileiros foram respirar profundamente, familiarizar-se com o local 

da performance a aumentar o treino. Já as menos utilizadas foram tomar antidepressivo e 

hipnose.  

Para os músicos australianos, as estratégias mais empregadas foram aumentar o treino, 

respirar profundamente e usar técnicas de autoconvencimento. Já as menos utilizadas foram 

usar medicação não prescrita, consultar psiquiatra e tomar antidepressivo. 

Entre as 18 estratégias de enfrentamento, nota-se diferença significativa em nove. As 

estratégias respirar profundamente, métodos de distração, discutir sobre ansiedade com 

professor de música, familiarizar-se com a prática no local da performance, usar medicação 

não prescrita e usar técnicas de relaxamento foram utilizadas mais por músicos brasileiros. Já 

as estratégias tomar betabloqueadores, fazer brincadeiras/tirar sarro da prática de se apresentar 

e usar técnicas de autoconvencimento foram utilizadas mais por músicos australianos.  

Em relação às estratégias classificadas com maiores níveis de funcionalidade para o 

grupo de músicos brasileiros foi hipnose, aumentar o treino e tomar betabloqueador. Já as 

menos funcionais foram consumir álcool, consultar medico e consultar psicólogo. 

Para o grupo australiano, as estratégias com maiores níveis de funcionalidade foram 

usar medicação não prescrita, tomar betabloqueadores e hipnose. Já as menos funcionais 

foram consultar médico, discutir sobre a ansiedade com família/amigos e consumir álcool. 

É possível notar diferença significativa nas estratégias de enfrentamento respirar 

profundamente, fazer brincadeiras/tirar sarro da prática de se apresentar, usar medicação não 

prescrita e usar técnicas de autoconvencimento classificadas como mais funcionais para a 

amostra de músicos australianos. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo objetivou descrever o perfil clínico bem como aspectos relativos à 

prevalência, causas percebidas e estratégias de enfrentamento da APM em uma amostra de 

músicos brasileiros clássicos e populares e comparar com uma amostra de músicos clássicos 

australianos.  

Utilizou-se de amostras distintas, as quais guardaram algumas peculiaridades entre si. 

A amostra de músicos brasileiros, dividida em músicos clássicos e músicos populares, 

apresentou homogeneidade no que se refere ao sexo, idade, estado civil e uso de medicação.  

A diferença significativa entre o GCB e o GPB está relacionada à escolaridade e aos 

instrumentos tocados. A escolaridade no GCB é maior, possivelmente em função de um dos 

critérios para inclusão neste grupo ser formação superior na área da música. No que se refere 

ao instrumento tocado, o GPB apresenta maior variabilidade de instrumentos com destaque 

para cordas e voz, enquanto que para o GCB os instrumentos mais tocados são corda, sopro e 

piano. Esta diferença também pode estar relacionada às peculiaridades de cada grupo, já que 

em orquestras predominam os instrumentistas. Se por um lado tais diferenças podem ter um 

peso negativo na comparação estatística dos grupos, por outro lado, tem um aspecto favorável 

que é a generalização dos resultados devido à ampla diversidade de músicos, de ambos os 

sexos e provenientes de diferentes contextos musicais. 

Nas análises interculturais (músicos brasileiro versus músicos australianos) utilizou-se 

apenas o grupo de músicos clássicos brasileiros de forma a homogeneizar as amostras. Ainda 

assim, observaram-se diferenças significativas em relação ao sexo já que na amostra brasileira 

há mais homens do que mulheres em relação à amostra australiana. Também há diferença em 

relação à idade, com média maior para os músicos australianos. Esta diferença pode ser 

explicada por um viés de seleção da amostra brasileira que recrutou também músicos de 

orquestra que ainda estão na universidade e, portanto, são mais novos.  

Em relação aos instrumentos tocados, chama atenção que os músicos australianos, em 

sua totalidade, utilizam apenas um instrumento e há um grande predomínio dos instrumentos 

de corda e sopro que juntos correspondem a 96,5% dos instrumentos utilizados. Já para a 

amostra brasileira existe uma maior variabilidade de instrumentos com destaque para cordas, 

sopro, piano e voz.  

Em relação aos indicadores de TAS, o percentual encontrado na amostra brasileira foi 

superior ao do estudo prévio realizado por nosso grupo (BARBAR; CRIPPA E OSÓRIO, 

2014 – 15%), ainda que as amostras compartilhem características sócio demográficas bastante 
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semelhantes. Uma diferença, contudo, diz respeito ao tipo de músico, que no estudo de 

Barbar, Crippa e Osório (2014) era, em sua maioria, amadores. Este fato poderia sugerir que a 

maior taxa de TAS no estudo estaria associada ao predomínio de músicos clássicos no 

presente estudo, o que não se sustenta quando se observa que tal prevalência não difere 

quando se avaliam os grupos de músicos clássicos e populares separadamente (39,5% e 32% 

respectivamente). Destaca-se também que tal índice é bastante superior à taxa de prevalência 

do diagnóstico do TAS na população geral (ANDRADE et al., 2012 – 3,5%), mesmo 

considerando-se as taxas de falso negativo do instrumento utilizado para rastreio. 

Esses indicadores reforçam a alta presença de TAS neste grupo específico, 

independente de serem músicos clássicos, ou seja, considerados de alta performance e com 

mais exigência de resultados e perfeição, ou populares/amadores. Também se observou neste 

estudo a ausência de diferença em relação ao sexo, diferente do que já foi apontado pela 

literatura (APA, 2013), em que as mulheres são mais vulneráveis a esta condição.  

No que se refere aos indicadores de sensibilidade à ansiedade, os músicos clássicos 

apresentaram índices superiores neste indicador em relação aos músicos populares somente na 

subescala social, a qual diz respeito a aspectos de exposição social. O medo das sensações 

desconfortáveis de ansiedade que caracterizam a sensibilidade à ansiedade, a crença de que 

estas sensações podem ter consequências sociais prejudiciais, aliados ao alto grau de 

exigência, tanto por parte do músico clássico como da própria plateia, podem estar 

relacionados a este dado (REISS; MCNALLY, 1985). 

Considerando que a condição/profissão do músico envolve necessariamente exposição 

social intensa, intrínseca à prática musical, tem-se, ainda assim, índices alarmantes, 

sinalizando que estes indivíduos apresentam sofrimento e/ou prejuízo diante das situações 

cotidianas do universo musical. 

Como no TAS, a prevalência de APM na amostra total de músicos brasileiros foi de 

38,8%, superior à encontrada no estudo de Barbar, Crippa e Osório (2014) também com 

músicos brasileiros (24%). Esse índice supera os apontados por Steptoe (2001) em sua revisão 

da literatura (prevalência entre 15 e 25% em músicos profissionais) e se aproxima mais dos 

indicadores mais expressivos evidenciados por Van Kemenade, Van Son e Van Heesch 

(1995), que apontaram taxas de 59% em músicos holandeses e de Yoshie et al. (2009) que 

encontraram prevalência de 64% em músicos japoneses.  

Como evidenciado no TAS, nota-se a ausência de diferença entre os grupos, quando 

comparados em função da condição musical e do sexo, o que foi diferente do esperado pois, 

segundo Andrade e Fonseca (2000), fatores como alta exigência, muitas horas de dedicação, 
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cobrança em relação à performance são comuns na vida de músicos de orquestras, 

considerados de alta performance. Assim, a hipótese era de que tais aspectos pudessem 

refletir nos indicadores de ansiedade e de APM destes músicos, quando comparados aos 

músicos populares. Porém, outros autores consideram que a vivência da APM, mesmo em 

altos índices, independe do tipo de músico, do instrumento tocado e do formato de 

apresentação (solo ou grupal) (PAPAGEORGI; HALLAM; WELCH, 2007; TABORSKY, 

2007; RYAN; ANDREWS, 2009;  KENNY; DRISCOLL; ACKERMANN, 2014).  

Como era de se esperar, os músicos com indicadores de APM são também aqueles 

com maiores índices de TAS, reforçando a associação importante entre estas duas condições 

(65%), conforme já apontado pela literatura, porém com índices inferiores 27 a 43%) 

(OSBORNE; FRANKLIN, 2008; BARBAR, CRIPPA E OSÓRIO, 2014). Esses dados 

apontam que, para a maioria dos músicos com APM, as situações sociais de exposição que 

trazem preocupação, medo e vergonha não se restringem a situações de performance musical, 

pelo contrário, são mais amplas e sinalizam para a necessidade de se dedicar maior atenção e 

cuidado a este grupo.  

Os músicos com APM também apresentaram maiores índices de sensibilidade à 

ansiedade. Este dado reforça a ideia de que a sensibilidade à ansiedade trata-se de uma 

variável da personalidade que configura um risco cognitivo para transtornos de ansiedade 

(REISS; MCNALLY, 1985).  Segundo Taylor e Cox (1998), a sensibilidade à ansiedade 

desempenha um papel importante tanto na etiologia como na manutenção de transtornos de 

ansiedade. 

Considerando-se a influência cultural nos indicadores de ansiedade social, observou-se 

que os músicos brasileiros apresentaram indicadores superiores aos australianos, o que está de 

acordo com os estudos populacionais, já que a taxa de prevalência do TAS na população 

australiana é também inferior a do Brasil (2,3% versus 3,9%) (LAMPE et al., 2003; 

ANDRADE et al, 2012). Notou-se também índices superiores de APM na amostra brasileira 

em relação à australiana. Além das diferenças culturais, Kenny; Driscoll e Ackermann (2014) 

e Ackerman et al. (2014) destacam certa tendência de músicos mais jovens serem mais 

afetados pela APM do que músicos mais velhos. Assim, considerando que os músicos 

brasileiros têm média de idade inferior a dos músicos australianos, esta é outra hipótese que 

pode justificar os achados. Para estes autores, é possível que, à medida que os músicos 

ganhem mais experiência com o passar da idade, os sintomas da APM sejam amenizados, 

provavelmente porque os músicos aprendam a manejar tais sintomas. De qualquer forma, em 

ambas as amostras, são alarmantes as taxas de tal condição.  
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De forma curiosa, os músicos australianos apresentaram maiores índices de 

sensibilidade à ansiedade e menores índices de APM em relação aos músicos brasileiros. Este 

dado merece cautela em sua interpretação uma vez que apenas 38 músicos australianos 

responderam o instrumento que avalia esta variável. Contudo, este dado chama a atenção, 

ainda assim, já que a sensibilidade à ansiedade, conforme já descrito acima, é fator de risco 

para transtornos de ansiedade (REISS; MCNALLY, 1985). Este achado abre caminho para 

reflexões acerca de possíveis recursos internos de músicos australianos que funcionem como 

fator de proteção para desenvolvimento de APM, mesmo na presença de grande sensibilidade 

à ansiedade. 

No que diz respeito aos indicadores de ansiedade, um dos aspectos avaliados foi a 

ansiedade na sua característica de traço. Entende-se por esta condição uma disposição 

relativamente estável em interpretar situações como ameaçadoras, com intensificação das 

sensações atreladas à ansiedade-estado, definida como um estado emocional restrito a um 

momento determinado em que sensações como tensão, apreensão, nervosismo e preocupação 

estão presentes (SILVA; SPIERBELGER, 2007). Observou-se que a condição/formação do 

músico parece não estar associada a esta variável, mas sim à presença de APM, já que 

somente os músicos com esta condição apresentaram maiores indicadores de ansiedade traço. 

Da mesma forma, os músicos clássicos brasileiros apresentaram maiores níveis de ansiedade 

traço que os australianos corroborando esta associação, já que os músicos clássicos brasileiros 

têm maiores índices de APM.  

A forte associação entre altos níveis de ansiedade traço e APM já foi discutida em 

estudos prévios (KENNY; DAVIS; OATES, 2004; YOSHIE; KUDO; OHTSUKI, 2008) nos 

quais se evidenciou que músicos com APM tem maior propensão a interpretar inúmeras 

situações como ansiogênicas, o que pode estar relacionado à etiologia dos transtornos de 

ansiedade, inclusive a APM (HUMARA, 1999). Segundo Spielberger (1981), o indivíduo 

com alto nível de ansiedade traço ficaria mais vulnerável a situações que envolvem avaliação 

por outras pessoas, justamente o que ocorre em situações de performance musical. Dados do 

estudo de Mei Yuk (2011) sugerem uma forte associação entre baixos níveis de autoestima, 

altos níveis de ansiedade traço e APM. Isto não é comum apenas em relação à performance 

musical, mas também se estende a outras categorias profissionais, como no âmbito esportivo, 

por exemplo, em que nota-se a associação entre baixos níveis de autoestima e altos níveis de 

ansiedade de performance nos atletas (KOYVULA; HASSMEN; FALLBY, 2002). 

Quanto aos indicadores de depressão, diferente dos achados prévios, a amostra 

avaliada no estudo atual apresentou índices menores desta condição, mesmo utilizando um 
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instrumento de rastreio menos específico em relação ao estudo de Barbar;  Crippa e Osório 

(2014). Tais índices mostram-se próximos às taxas de depressão da população geral brasileira 

(9,4%) (ANDRADE et al, 2012) e, assim como neste estudo populacional, os índices são 

superiores nas mulheres. Porém, para os músicos com indicativos de APM, os sintomas de 

depressão são mais evidentes, assim como no estudo de Barbar; Crippa e Osório (2014), 

sinalizando novamente para outra comorbidade comum para a condição. Cabe também 

destacar a existência de uma forte correlação entre depressão e dores musculoesqueléticas 

relacionadas à performance e APM (KENNY; ACKERMANN, 2013), embora esta última 

não tenha sido foco da presente pesquisa. Destaca-se que essa taxa de comorbidade entre 

APM e depressão é também superior nos músicos brasileiros em relação aos australianos.  

Quanto ao uso abusivo de álcool, as taxas encontradas no presente estudo de 13%, são 

superiores às taxas relativas à população brasileira (2,7%) (ANDRADE et al, 2012), 

apontando que os músicos fazem frequentemente mais uso nocivo do álcool. Sabe-se que o 

uso de álcool e outras substâncias é razoavelmente comum entre os músicos, possivelmente 

devido ao estilo de vida destes profissionais e também como forma de lidar com a sensação de 

ansiedade (WEST, 2004; RYAN; ANDREWS, 2009).  

Em estudo na Austrália (KENNY; DRISCOLL; ACKMERNN, 2014) foi encontrada 

uma associação entre maior frequência de uso de álcool e níveis maiores de APM, o que 

permite reflexão sobre o papel do álcool como possível meio de enfrentamento das vivências 

de ansiedade. Nesta direção, Buckner; Eggleston e Schmidt (2006) discutem sobre o papel do 

álcool no enfrentamento do TAS e apontam associação entre alto risco de consumo de álcool 

em situações que envolvam emoções desagradáveis, tão comuns em performances musicais. 

Pode-se citar ainda, conforme Ham et al. (2002, 2005) a presença de expectativas acerca de 

maior assertividade social e diminuição na tensão com o aumento de consumo de álcool em 

indivíduos com ansiedade social. Nos músicos brasileiros não se observou diferença no uso de 

álcool em relação à presença/ausência de APM. 

Segundo relatório da OMS (2014) sobre uso de álcool, o Brasil está entre os países 

com maior consumo de álcool na América Latina. O uso desta substância é comum e até 

mesmo estimulado nestes países. Até o momento não fora encontrado estudo prévio sobre a 

incidência do uso de álcool em músicos brasileiros, o que se faz oportuno para o 

entendimento do papel do álcool na vida dos músicos.  

Em relação às causas percebidas de ansiedade, de maneira geral, as mais 

frequentemente apontadas pelos músicos foram a pressão de si próprio, tocar um repertório 

difícil, incertezas ocasionadas por falhas técnicas e preocupação com a reação/avaliação da 
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plateia. Elas foram as mais frequentes, independente da condição musical, do sexo e presença 

ou ausência de APM. Tais causas englobam tanto aquelas associadas à pessoa, quanto à tarefa 

e à situação, referendando o modelo teórico Valentine (2002).  

Dentre as causas mais frequentemente apontadas por músicos clássicos (pressão de si 

próprio, incerteza ocasionadas por falhas técnicas, repertório difícil, experiência ruim em 

performance e preocupação com a reação/avaliação da plateia) e músicos com APM (pressão 

de si próprio; preocupação com a reação/avaliação da plateia; tocar um repertório difícil; 

dificuldade em lidar com pensamentos negativos; ansiedade traço e incertezas ocasionadas 

por falhas técnicas), nota-se um predomínio de causas relacionadas ao indivíduo o que pode 

estar relacionado a questões associadas a problemas de autoestima e ao perfeccionismo, que 

são possivelmente mais comuns nestes tipos de músicos de alta performance.  

A pressão de si próprio e a incerteza ocasionada por falhas técnicas dizem respeito às 

variáveis associadas à pessoa e estão ligadas a processos cognitivos. Assim, a maneira de 

pensar e interpretar aspectos da performance passa por crenças negativas a respeito de si 

próprio e da performance, que foram construídas ao longo da vida e das experiências dos 

músicos e podem influenciar a percepção da performance como ameaçadora (KEMP, 1996; 

LEHMANN; SLOBODA; WOODY, 2007) o que contribuiria para a vivência da APM. Outro 

aspecto interessante possivelmente associado ao uso de mecanismos cognitivos de 

enfrentamento é apontado por Maciente (2016). Esta autora faz uma discussão interessante 

sobre aspectos do funcionamento cerebral envolvido em situações de ameaça que também 

está presente na APM. Segundo a autora, a amígdala, que é uma estrutura cerebral que tem 

dentre suas funções o processamento das emoções, identifica sinais de ameaça e rapidamente 

prepara o organismo para reações de luta ou fuga. Neste processo há a ativação do eixo HPA 

(o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal) e há a liberação de grande fluxo de hormônios 

relacionados ao estresse, em especial cortisol e a adrenalina o que acarreta alterações 

fisiológicas importantes (aumento da frequência cardíaca e da pressão sanguínea) e produção 

de grande quantidade de energia disponível para consumo nos comportamentos de luta ou 

fuga.  Embora o organismo do músico tenha se preparado para consumir a grande quantidade 

de energia produzida, as características da situação de performance obrigam o músico a 

permanecer parado e além disso, há ainda a exigência em relação ao autocontrole motor para 

desempenhar bem a performance. Por não poder se engajar em comportamentos de luta e fuga 

que utilizariam esta energia, as sensações fisiológicas continuam sendo experienciadas, o que 

exige engajamento por parte do músico tanto em estratégias de enfrentamento relacionadas a 

aspectos cognitivos como fisiológicos. 
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 Outro fator que parece estar envolvido nas causas relacionadas ao indivíduo, são as 

preocupações perfeccionistas, que ao contrário dos esforços perfeccionistas, em que o 

indivíduo busca um alto padrão de desempenho, o indivíduo se engaja em preocupações 

excessivas, reações negativas e dúvidas em relação às próprias ações, com uma visão rígida 

do que é sucesso e fracasso (KENNY, 2011) o que favorece níveis elevados de ansiedade. 

Kenny; Davis e Oates (2004) em estudo com músicos profissionais de orquestra e Sinden 

(1999) em seu estudo com estudantes de música, encontraram correlação positiva entre 

preocupações perfeccionistas e APM.   

A preocupação com a reação/avaliação da plateia é um fator importante na APM e diz 

respeito a uma variável relacionada tanto à situação como ao indivíduo. A ideia de julgamento 

social por parte da plateia é, na maioria das vezes, interpretada como intimidadora por parte 

dos músicos com APM que nutrem expectativas sobre um julgamento negativo ou 

desfavorável (LEHMANN; SLOBODA; WOODY, 2007) o que é um aspecto central no TAS.  

No que tange às causas de ansiedade associadas à tarefa, destaca-se o repertório. Segundo 

Sinico e Winter (2013), a escolha do repertório deve levar em conta as habilidades do músico, caso 

contrário haverá maior probabilidade deste experienciar APM. Segundo esses autores, um grupo de 

flautistas brasileiros apontaram aspectos relativos ao repertório como a principal causa de APM. Os 

músicos clássicos brasileiros elegeram o repertório difícil como a segunda principal causa de 

ansiedade enquanto os músicos australianos a elegeram em sétimo lugar. Parece que o repertório 

difícil, ainda que esteja alinhado com as habilidades do músico, tem um peso mais expressivo para 

os músicos brasileiros. É possível que os músicos brasileiros ao considerarem o repertório como 

difícil estejam sob controle de crenças e pensamentos disfuncionais em relação às próprias 

habilidades para tocar determinado repertório. Destaca-se que o grupo de músicos clássicos 

brasileiros apontou uma maior variedade e frequência de causas associadas à ansiedade em relação 

aos músicos populares assim como os músicos com APM em relação aos sem APM. Essa tendência 

em identificar um maior número de causas de ansiedade pode estar associada aos maiores níveis de 

sensibilidade à ansiedade nestes dois grupos quando comparados aos demais. Outra hipótese 

possível é a de que o grupo de músicos clássicos identifique maior número de causas em função da 

pressão e das altas exigências tão típicas da carreira, como já apontado na literatura (PERSSON, 

1996; KENNY; ACKERMANN, 2013).  

Os músicos com APM, por sua vez, apresentam um perfil clínico de maior 

comprometimento no que diz respeito aos indicadores psiquiátricos (maiores índices de 

ansiedade traço, ansiedade social e sensibilidade à ansiedade) o que pode favorecer o músico 

a identificar e mostrar-se sensível a um maior numero de causas disparadoras de ansiedade. 
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Um dado que chama atenção diz respeito à pressão dos pais, que foi pouco 

frequentemente identificado, mas associado a alto grau de importância para os músicos 

clássicos brasileiros. Tendo em vista que os músicos clássicos da amostra estudada, em sua 

maioria, são estudantes universitários, pode-se supor que exista uma relação mais estreita de 

dependência por parte dos músicos e de cobrança por parte dos pais que poderia explicar este 

dado. Kenny e Osborne (2006) apontam que estilos parentais é um importante fator na APM. 

Segundo as autoras, famílias em que as expectativas com relação a excelência são elevadas e 

o suporte para atingir tal excelência é baixo, favorecem respostas fisiológicas, 

comportamentais e cognitivas típicas de quadros de APM. Corroborando essa ideia, Maciente 

(2016) em seu estudo realizado com músicos orquestrais paulistas, aponta que a ansiedade 

relativa à transmissão geracional, isto é, aspectos da criação e de características da 

personalidade dos pais tem um papel importante na APM.  

Comparativamente aos homens, as mulheres destacam causas de APM mais 

associadas à autoestima e confiança. Mais da metade das causas frequentemente apontadas 

pelas mulheres denotam um padrão de baixa confiança que pode estar ligado à autoestima. 

Problemas com a autoestima costumam ser uma questão mais frequentemente relacionada a 

mulheres do que aos homens (ROBSON, 1988). 

Considerando-se as diferenças culturais que possam estar envolvidas na identificação 

de causas de ansiedade, os músicos australianos percebem um maior número de situações 

como causadoras de ansiedade do que os músicos brasileiros o que pode estar relacionado aos 

maiores níveis de sensibilidade à ansiedade encontrados neste grupo.  

Nota-se que, independente da condição/formação musical, presença/ausência de APM, 

sexo e país de origem, as causas mais frequentemente identificadas pela maior parte dos 

músicos tem locus interno (cognitivo), ou seja, podem ser controladas/manejadas pelo próprio 

músico, desde que ele tenha acesso a recursos que possam ajudá-lo nesta questão, seja por 

meio de recursos internos próprios, profissionais da área da saúde ou de programas de manejo 

de ansiedade na própria formação.  

Neste contexto, observou-se que as estratégias de enfrentamento mais utilizadas pela 

amostra de músicos brasileiros foram semelhantes, independente da condição profissional, 

presença/ausência de APM e sexo. As principais foram: respirar profundamente, aumentar o 

treino, familiarizar-se com local da performance e usar técnicas de relaxamento. Estes 

achados vão na direção do que já foi apontado pela literatura como as principais estratégias 

utilizadas por este público em que figuram as estratégias voltadas a prática de respiração, 

relaxamento e aumento da prática (STUDER et al., 2011; ZAKARIA; MUSIB; SHARIFF, 
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2013) as quais dizem respeito a estratégias internas, ou seja, que exigem manejo de 

habilidades pessoais dos próprios músicos para administrarem a APM.  

Ainda que as estratégias mais utilizadas tenham sido avaliadas com algum nível de 

funcionalidade, chama atenção que as mais efetivas não foram aquelas mais utilizadas e que, 

algumas das estratégias menos utilizadas foram avaliadas com alto grau de efetividade. Esta 

incongruência suscita importantes reflexões, especialmente acerca de prováveis insucessos no 

manejo da APM e grande sofrimento experienciado pelo músico. 

Cabe destacar que neste cenário, o estudo qualitativo de Mejía (2016) com estudantes 

brasileiros da Paraíba, o qual retrata bem a realidade encontrada no cenário musical: músicos 

afetados pela APM e variedade de estratégias de enfrentamento utilizadas pelos músicos de 

forma intuitiva e sem orientações por parte de professores e profissionais da saúde. O referido 

autor destaca que neste estudo, as estratégias mais utilizadas envolviam a espiritualidade e a 

busca de textos de autoajuda para amenizar os sintomas da APM. 

Tendo em consideração a categorização proposta por Lazarus e Folkman (1984) sobre 

os tipos de estratégias de enfrentamento, ou seja, aquelas focadas no problema (engajamento 

em comportamentos que visam superar o problema envolvido na ansiedade) ou focadas na 

emoção (regulação da emoção evocada por determinado estímulo), no presente estudo, 

observa-se que, nas estratégias mais frequentemente apontadas pelos músicos, há um 

predomínio de  estratégias relacionadas à regulação emocional (respiração, relaxamento, 

familiarizar-se com local da performance) em comparação àquelas focadas na resolução de 

problemas (aumentar o treino). Assim, é possível notar que grande parte das estratégias 

citadas envolvem recursos internos dos músicos, isto é, o próprio músico se engaja em ações 

cognitivas e comportamentais para lidar com a ansiedade de forma individual, ou seja, sem 

recorrer a algum tipo de suporte social ou profissional.  Fora isso, o uso destas estratégias de 

regulação emocional não são mais efetivas sob o ponto de vista dos músicos.  

Por outro lado as predominantemente voltadas para resolução do problema, que 

inclusive envolvem buscas por profissionais/serviços da área da saúde, ou seja, uso de 

recursos externos são as menos utilizadas, mas percebidas como mais efetivas. Chama 

atenção a baixa frequência por atendimento médico e psicológico, o que pode referendar a 

literatura prévia (KENNY, 2011; BARBAR; CRIPPA; OSÓRIO, 2014) sobre o fato dos 

músicos interpretarem a APM como uma condição normal e típica da carreira musical, que 

impede a busca por ajuda especializada, aliada à dificuldade por parte dos profissionais da 

área de saúde de rastrear e detectar o transtorno. Isto evidencia a importância de campanhas 

voltadas à conscientização e esclarecimentos sobre esta condição bem como a 
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disponibilização de serviços especializados para este público alvo. Ainda que a frequência 

seja baixa, a presença da APM está associada a maior busca pelo profissional psicólogo 

quando músicos com e sem esta condição são comparados. É lamentável que a procura por 

este profissional seja tão baixa visto dentre as intervenções que este profissional pode 

oferecer, há a terapia cognitivo comportamental que é uma modalidade de intervenção com 

maior nível de evidência de efetividade para o tratamento da APM segundo revisão da 

literatura de Burin e Osório (2016). 

Por outro lado, o uso de betabloqueador foi mais frequente no grupo de músicos clássicos, 

no grupo de músicos com APM e nos músicos australianos quando comparados aos brasileiros 

(16,7; 18,1 e 30,9% respectivamente) e foi avaliado com alta efetividade. Cabe ressaltar que os 

músicos que classificaram o uso do betabloqueador como efetivo, provavelmente sejam mais 

impactados por sintomas fisiológicos decorrentes das reações de luta e/ou fuga já que, conforme 

aponta Kenny (2011), os betabloqueadores não tem efeito sobre sintomas cognitivos, emocionais 

ou psicológicos. Isso reforça o que já foi apontado na literatura (FISHBEIN et al., 1988; KENNY, 

2005; BRUGUÉS, 2011) em relação a frequente busca por este medicamento por parte dos 

músicos, sobretudo de alta performance (MACIENTE, 2016) principalmente com o objetivo de 

melhoria nos sintomas como palpitação, hiperventilação, tremor e náusea (MCGRATH, 2012). 

Em pesquisa realizada no Brasil com bacharelandos de música, a taxa de uso de betabloqueadores 

foi de 17,3%, o que é levemente maior que o índice encontrado nos músicos clássicos (16,7%), 

principalmente em performances solo, concursos e masterclass (NASCIMENTO, 2013). A 

presença da APM associada a maior uso desta substância pode ser em função da efetividade nos 

sintomas fisiológicos ou porque é algo comum no meio musical e efetivo do ponto de vista dos 

músicos.  

O uso de medicação para ansiedade foi pouco frequente, mas avaliado com alto grau 

de efetividade. A baixa frequência de uso pode estar relacionada aos efeitos indesejados dos 

ansiolíticos como, por exemplo, comprometimento da coordenação motora fina e a qualidade 

da performance, apontados por Nascimento (2013).  

A procura por suporte social (família, amigos e professores) no geral foi baixa e mais 

frequente nos músicos clássicos e no grupo de músicos com APM com destaque para o 

professor de música. Para os músicos clássicos, o professor é uma figura de referência para 

auxílio no manejo das sensações difíceis da APM e, em geral, é uma pessoa mais velha e 

experiente. Conforme já descrito acima, Kenny, Driscoll e Ackermann (2014) e Ackerman et 

al. (2014) destacam que músicos mais velhos e experientes como, por exemplo, professores 

sofrem menos com sintomas da APM possivelmente porque aprenderam a manejar tais 
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sintomas ao longo da carreira e, portanto, podem ter um papel de suporte/modelo para 

músicos mais jovens. 

 Apesar de ser uma figura importante e influenciadora que poderia ter papel chave e 

mais favorável no processo de manejo da APM, Nascimento (2013) destaca que quase a 

metade dos professores não oferece orientação aos alunos no que se refere a estratégias de 

enfrentamento e, quando o fazem, as orientações dadas baseiam-se no senso comum e não no 

que a literatura da área tem a oferecer.  Já para os músicos com APM, independente da 

formação profissional, o suporte da família e amigos ganha destaque. Possivelmente os 

ambientes familiar e social sejam percebidos com menor nível de pressão e exigência do que 

o contexto musical e com mais acolhimento ao sofrimento. Esse dado condiz com o apontado 

no estudo com estudantes de música realizado por Dews e Williams (1989) em que os amigos 

foram identificados como a principal rede de apoio a estudantes de música, enquanto 

aconselhamento formal foi considerado como último recurso. 

Em análise específica, os músicos clássicos brasileiros e os músicos australianos 

apresentaram poucas diferenças quanto às estratégias mais utilizadas. Os brasileiros 

utilizaram mais frequentemente do que os músicos australianos das estratégias voltadas à 

regulação emocional: respirar profundamente, uso de técnicas de relaxamento, familiarizar-se 

com a prática no local da performance e métodos de distração. Também se utilizaram mais 

dos recursos de discutir com professor de música e medicação não prescrita que se referem a 

recursos externos como tentativa de manejar a ansiedade. Já os australianos, quando 

comparados aos músicos brasileiros, empregaram mais frequentemente: uso de 

betabloqueador, fazer brincadeiras/tirar sarro da prática de se apresentar e uso de técnicas de 

autoconvencimento que também foram avaliadas com alta efetividade. Exceto em relação ao 

uso do betabloqueador, as outras estratégias utilizadas pelos músicos australianos citadas 

acima são técnicas apoiadas na psicoterapia cognitiva (KENNY, 2011) e dizem respeito a 

mudanças em padrões de pensamentos automáticos relacionados à ansiedade (BECK; 

FREEMAN; DAVIS, 2005). Kaminski (2017) destaca que o excesso de atividade mental, ou 

seja, pensamentos disfuncionais e preocupações excessivas, afetam significativamente a 

percepção do músico, acarretando dificuldades que podem ter impacto na memória e 

consequentemente na performance. É possível que o engajamento dos músicos australianos 

em estratégias cognitivas preventivas possa também estar relacionado à menor prevalência de 

APM nos músicos australianos.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que é alta a prevalência de TAS e APM e de possíveis comorbidades como 

depressão e abuso de álcool na amostra de músicos brasileiros comparada à população geral e 

aos músicos australianos. Notou-se grande variedade de causas associadas à APM com 

destaque para aquelas relacionadas às variáveis do indivíduo. Com relação às estratégias de 

enfrentamento, observaram-se semelhanças entre os grupos avaliados, no que diz respeito 

àquelas mais utilizadas, com predomínio das focadas nos recursos internos dos músicos. Do 

ponto de vista cultural, foram observadas poucas diferenças entre músicos brasileiros e 

australianos tanto no que diz respeito aos indicadores psiquiátricos quanto em relação às 

causas percebidas de ansiedade e estratégias de enfrentamento sinalizando para uma 

universalidade no que diz respeito aos diferentes aspectos relacionados à APM. 

O presente estudo proporcionou um avanço na compreensão de aspectos relativos à 

APM em músicos profissionais clássicos e populares brasileiros bem como sobre possíveis 

diferenças culturais envolvidas. Contudo, é necessário apontar limitações que devem ser 

levadas em conta na interpretação dos dados. O principal limite do estudo foi a utilização de 

instrumentos de rastreio para avaliação das diferentes condições clínicas e de instrumentos 

nem sempre validados para o contexto brasileiro. 
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ANEXOS 

 

Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Brasil 

 
Projeto de Pesquisa: Validação Transcultural de um Instrumento de Avaliação da 

Ansiedade de Performance Musical 

 

 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

 

A Ansiedade de Desempenho Musical é caracterizada pela sensação de incômodo e 

desconforto nas situações onde o sujeito necessita apresentar-se para outros. As pessoas/ 

músicos que experimentam este tipo de ansiedade muitas vezes tendem a evitar as 

apresentações, ou as enfrentam com muito sofrimento, o que pode dificultar o 

desenvolvimento, inclusive, da carreira profissional. Para conhecer e melhor identificar este 

tipo de ansiedade, estamos solicitando sua participação em responder alguns instrumentos 

dos tipos escala e questionário que têm por objetivo identificar músicos amadores ou 

profissionais que possam estar tendo esta dificuldade. Com isto, conheceremos se estes 

instrumentos são adequados para identificar a Ansiedade de Performance Musical. 

Caso você aceite participar, estará nos ajudando a melhorar a possibilidade de 

identificar esta ansiedade em pessoas adultas, beneficiando no futuro outras pessoas, que 

poderão receber algum tipo de ajuda para melhor enfrentar esta dificuldade. Vale a pena 

salientar que só o resultado nos instrumentos não é por si só indicador da Ansiedade de 

Performance Musical, pois estes instrumentos tem uma margem de erro, e isto é parte do 

que queremos conhecer nesta pesquisa. 

Sua participação consistirá em responder por escrito, a quatro instrumentos 

diferentes, incluindo questionário e escala, nos quais você estará avaliando seu 

comportamento em situações de apresentação musical e alguns sintomas físicos. Para tanto 

você gastará em torno de 20 minutos. 

A sua participação não significa nenhum ônus ou risco para você ou para a sua saúde. 

Caso no decorrer das atividades desista de participar, poderá entregar os questionários sem, 

ou antes de terminar de respondê-los, sem qualquer constrangimento. 

Se por acaso você for identificado como portador desta ansiedade, serão colocadas à 

sua disposição informações sobre a mesma e sugerido encaminhamento para avaliação e/ou 

tratamento na rede  de saúde de Ribeirão Preto. 
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Sem qualquer identificação dos participantes, nos comprometemos com a divulgação 

científica das informações colhidas e assumimos a responsabilidade por qualquer ônus que 

a participação no estudo possa acarretar. 

Qualquer dúvida que você tenha poderá entrar em contato conosco. 

                                                                                                             

                                       

Prof Dr. José Alexandre de Souza Crippa                                         Profa Dra Flávia de Lima Osório 

   Psiquiatra – Docente da FMRP-USP                                    Psicóloga – Pesquisadora da FMRP-USP 

                  CRM  80893                                                                                   CRP 06/53152-3  

            Telefone: 36022201                                                                             Telefone: 36022837 

 

 

Eu, ......................................................................................................................................................,  RG 

.........................................................., tendo lido as informações acima, voluntariamente concordo em 

participar do referido projeto de pesquisa, estando ciente dos meus direitos e da 

possibilidade de desistência sem quaisquer ônus ou prejuízo. 

           ___________________________________________________ 

                                              Assinatura 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Austrália 
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Anexo C - Kenny Music Performance Anxiety Inventory – revised (KMPAI) – 

Traduzido para o português do Brasil por Barbar et al (2011 não publicado) 

 

Inventário de Ansiedade de Performance Musical de Kenny – versão revisada 

 

Abaixo há algumas afirmações sobre como você geralmente se sente e como você se sente 
antes ou durante uma apresentação. Por favor, circule um número que indique o quanto 
você concorda ou discorda de cada afirmação. 

 

 
 

 
Discordo       ⇒          Concordo 
Totalmente                     Totalmente 

K1 Eu geralmente me sinto no controle da minha vida 6  5  4 3  2  1 0 

K2 Eu acho fácil confiar nos outros 6  5  4 3  2  1 0 

K3 Às vezes me sinto deprimido sem saber o porquê 0 1 2 3 4 5 6 

K4 Frequentemente eu acho difícil buscar energia para fazer as 
coisas 

0 1 2 3 4 5 6 

K5 Preocupação excessiva é uma característica da minha família 0 1 2 3 4 5 6 

K6 Frequentemente eu sinto que a vida não tem muito a me oferecer 0 1 2 3 4 5 6 

K7 Mesmo se eu trabalhar duro na preparação de uma apresentação, 
eu estou sujeito a cometer erros 

0 1 2 3 4 5 6 

K8 Eu acho difícil depender dos outros 0 1 2 3 4 5 6 

K9 Meus pais atendiam às minhas necessidades 6  5  4 3  2  1 0 

K10 Antes ou durante uma apresentação, eu tenho sensações 
parecidas com pânico 

0 1 2 3 4 5 6 

K11 Antes de uma apresentação, eu nunca sei se terei um bom 
desempenho 

0 1 2 3 4 5 6 

K12 Antes ou durante uma apresentação, eu sinto minha boca seca 0 1 2 3 4 5 6 

K13 Frequentemente eu sinto que não tenho muito valor como pessoa 0 1 2 3 4 5 6 

K14 Durante uma apresentação, eu fico pensando se serei capaz de 
terminá-la 

0 1 2 3 4 5 6 

K15 Pensar na avaliação que eu posso ter interfere no meu 
desempenho 

0 1 2 3 4 5 6 

K16 Antes ou durante uma apresentação eu me sinto enjoado ou 
desmaio ou tenho um desconforto no estômago 

0 1 2 3 4 5 6 
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K17 Mesmo nas apresentações mais estressantes, eu tenho confiança 
de que terei um bom desempenho 6 5  4 3    2   1 0 

K18 Frequentemente eu fico preocupado com uma reação negativa da 
platéia 

0 1 2 3 4 5 6 

K19 Às vezes me sinto ansioso sem nenhuma razão específica 0 1 2 3 4 5 6 

K20 Desde que comecei a estudar música, me lembro de me sentir 
ansioso com as apresentações 

0 1 2 3 4 5 6 

  Discordo       ⇒          Concordo 

Totalmente                     Totalmente 

K21 Eu me preocupo que uma apresentação ruim possa arruinar minha 
carreira 

0 1 2 3 4 5 6 

K22 Antes ou durante uma apresentação, eu experimento o coração 
acelerar, batendo forte no meu peito 

0 1 2 3 4 5 6 

K23 Meus pais quase sempre me ouviam 6  5  4 3  2   1 0 

K24 Eu desisto de boas oportunidades para me apresentar devido à 
ansiedade 

0 1 2 3 4 5 6 

K25 Depois da apresentação, eu me preocupo se me apresentei bem o 
suficiente 

0 1 2 3 4 5 6 

K26 Minha preocupação e o meu nervosismo com a apresentação 
interferem no meu foco e na minha concentração 

0 1 2 3 4 5 6 

K27 Quando eu era criança, eu frequentemente me sentia triste 0 1 2 3 4 5 6 

K28  Frequentemente eu me preparo para uma apresentação com uma 
sensação de pavor e de desastre eminente 

0 1 2 3 4 5 6 

K29 Um dos meus pais, ou ambos, eram muito ansiosos 0 1 2 3 4 5 6 

K30 Antes ou durante uma apresentação eu tenho aumento de tensão 
muscular 

0 1 2 3 4 5 6 

K31 Frequentemente eu sinto que não tenho nada a esperar 0 1 2 3 4 5 6 

K32 Depois da apresentação, eu relembro-a em minha mente várias 
vezes 

0 1 2 3 4 5 6 

K33 Meus pais me encorajaram a tentar coisas novas 6  5  4 3  2  1 0 

K34 Eu me preocupo tanto antes de uma apresentação que não 
consigo dormir 

0 1 2 3 4 5 6 

K35 Quando me apresento sem partituras, minha memória é confiável 6  5  4 3  2  1 0 

K36 Antes ou durante uma apresentação eu experimento agitação, 
calafrios e tremores 

0 1 2 3 4 5 6 
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K37 Eu tenho confiança em tocar de memória 6  5  4 3  2  1 0 

K38 Eu me preocupo em ser avaliado pelos outros 0 1 2 3 4 5 6 

K39 Eu me preocupo com meu próprio julgamento sobre como irei me 
apresentar 0 1 2 3 4 5 6 

K40 Eu continuo comprometido com a apresentação mesmo quando 
isso me causa grande ansiedade 

 0 1 2 3 4 5 6 

©Kenny, D.T. (2009). Kenny Music Performance Anxiety Inventor-Revised (K-MPAI-R) 
Tradução para português do Brasil: Barbar, A.E.M., Prado, M.Y.A., Osório, F.L. (2011) 
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Anexo D - Escala de Sensibilidade à Ansiedade 

 
ESCALA DE SENSIBILIDADE À ANSIEDADE 

Por favor leia as afirmações abaixo e marque com um X a alternativa mais 
adequada. 
 

Muito   
pouco 

0 

Um 
pouco 

1 

Modera
-

dament
e 
2 

Muito 
3 

Muitíssim
o 
4 

1. Para mim, é importante não 
demonstrar nervosismo (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

2. Quando não consigo me concentrar, 
tenho medo de estar ficando louco (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

3. Fico assustado(a) quando me sinto 
trêmulo (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

4. Fico assustado(a) quando me sinto 
tonto(a) (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

5. É importante para mim controlar 
minhas emoções (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

6. Fico assustado(a) quando meu 
coração bate muito rápido (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

7. Fico embaraçado(a) quando meu 
estômago ronca (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

8. Fico assustado(a) quando sinto 
náuseas (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

9. Quando meu coração está batendo 
rápido, tenho medo de estar tendo um 
enfarto 

(     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

10. Fico assustado(a) quando sinto falta 
de ar (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

11. Quando meu estômago está 
embrulhado, fico preocupado(a) que 
estou com uma doença séria 

(     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

12. Fico assustado quando não sou 
capaz de manter minha mente 
controlada 

(     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

13. Outras pessoas notam quando me 
sinto trêmulo (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

14. Sensações corporais incomuns me 
assustam (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

15. Quando estou nervoso(a) fico 
preocupado(a) em estar com alguma 
doença mental 

(     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 

16. Fico assustado(a) quando estou 
nervoso(a) (     ) (     ) (     ) (     ) (      ) 
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Anexo E - Checklist de causas percebidas de ansiedade de desempenho musical 

 

Abaixo está uma lista de possíveis causas da ansiedade de performance musical. Pensando em 
todas as situações de apresentação em que você vivenciou ansiedade de performance durante sua 
carreira musical (incluindo a época de estudante), circule SIM para TODOS os fatores que 
contribuíram/contribuem para a sua ansiedade de performance e classifique-os. Coloque o número 
1 no item que você considera mais responsável e depois numere os outros na sequência, por ordem 
de significância. Não numere fatores que não contribuíram/contribuem para a sua ansiedade de 
performance musical. Use cada número de classificação apenas UMA vez  
 

Causas para a ansiedade de performance Se aplica a mim? Classificação 
Ansiedade sobre problemas de saúde 
relacionados ao tocar (ex.: dor, tensão 
muscular, lesão) 

SIM NÃO 
 

Tentar tocar um repertório muito difícil SIM NÃO  
Experiências ruins de performance (ex.: lapsos 
de memória, perda de controle técnico) SIM NÃO  

Preocupação com a reação da plateia/ medo 
de avaliação negativa SIM NÃO  

Preocupação com a confiabilidade da memória 
(se tocando de cor) SIM NÃO  

Sintomas físicos excessivos antes ou durante a 
performance (ex.: coração batendo forte, 
desconforto no estômago, boca seca, mãos 
suadas) 

SIM NÃO 
 

Falta geral de autoconfiança SIM NÃO  
Nível elevado de autoconsciência SIM NÃO  
Nível de auto-estima geralmente baixo SIM NÃO  
Preparação inadequada para a performance SIM NÃO  
Apoio insuficiente de pessoas próximas a você SIM NÃO  
Falta de confiança em você mesmo como 
músico/cantor SIM NÃO  

Pensamentos negativos e preocupações em 
relação à performance SIM NÃO  

Avaliação negativa da performance SIM NÃO  
Não saber lidar com pensamentos negativos e 
preocupações sobre a performance SIM NÃO  

Não saber lidar com sintomas físicos (ex.: 
coração batendo forte, desconforto no 
estômago, boca seca, mãos suadas) 

SIM NÃO 
 

Pressão dos pais SIM NÃO  
Pressão do professor SIM NÃO  
Pressão de si próprio SIM NÃO  
Pressão por competir com colegas/outros 
músicos SIM NÃO  

Incerteza causada por falhas técnicas SIM NÃO  
Tendência a ser ansioso no geral, não apenas 
na apresentação 

SIM NÃO  

Outro, especifique: ______________________ 

______________________________________ 
SIM NÃO 
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Anexo F - Escala de avaliação do autocontrole da ansiedade de performance musical 

 
Abaixo está uma lista de ações que são normalmente utilizadas por músicos para aliviar a 
ansiedade de performance. Por favor classifique-as de acordo com a frequência com que você 
utiliza estas ações. Não classifique ações que você nunca utiliza. Coloque o número 1 na ação que 
você utiliza com mais frequência e depois numere as outras em ordem de frequência. Para as ações 
que você utiliza, complete a coluna “Quanto funciona?” usando os números de 0 a 3, onde: 0 = não 
funciona, 1 = funciona um pouco, 2 = funciona bastante, 3 = funciona muito bem. 
Por exemplo, para a ação X o músico classificou-a como 5, indicando que esta é a 5ª ação mais 
utilizada para aliviar sua ansiedade de performance. Quando ele utilizou esta ação, ele achou que 
funcionou bastante e a classificou com 2. 

Ação feita Classificação 
“Quanto 

funciona?” 

Exemplo: Ação X 5 2 

Consumir álcool   

Tomar antidepressivos 

Especifique:__________________________ 

  

Tomar medicação para ansiedade 

Especifique: _________________________ 

  

Tomar betabloqueadores (ex.: propanolol) 

Especifique: _________________________ 

  

Respirar profundamente   

Usar métodos de distração 

Especifique: _________________________ 

  

Discutir sobre sua ansiedade de performance com 
seus parceiros, pais, colegas 

  

Discutir sobre sua ansiedade de performance com um 
professor de música 

  

Consultar um médico   

Consultar um psicólogo   

Consultar um psiquiatra   

Familiarizar-se com a prática no local da apresentação   

Usar hipnose   

Aumentar o treino   

Fazer brincadeiras/tirar sarro da prática de se 
apresentar 

  

Usar medicação não-prescrita   

Usar técnicas de auto-convencimento (desafiar 
pensamentos negativos, se reafirmar) 

  

Usar técnicas de relaxamento   

Outro, especifique:______________________ 

_____________________________________ 
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Anexo G - Questionário sobre a saúde do paciente – (PHQ-2) 
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Anexo H - Inventário de Fobia Social (SPIN) 
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Anexo I - Inventário de Ansiedade Traço-Estado versão traço (IDATE-T) 
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Anexo J - Teste para identificação de problemas relacionados ao uso de álcool  (AUDIT) 
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Anexo K - Questionário de identificação 

 
 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 
 
Nome:.................................................................................................................... 

Data de Nascimento: ........................................ Idade: ....................................... 

Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 

Estado civil: (   ) solteiro    (   ) casado   (   ) separado/divorciado   (   ) viúvo 

Escolaridade: ....................................................................................................... 

Músico: (    ) profissional (    ) amador 

Instrumento: ......................................................................................................... 

Atividade Profissional: .......................................................................................... 

Telefone para contato: ......................................................................................... 

E-mail: ..................................................................................................................Uso 

de Medicação: (    ) não (    ) sim. Qual? ....................................................... 
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Anexo L - Carta de autorização do uso do banco de dados 
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Anexo M - Aprovação no Comitê de Ética 

 

 

 

 

 

 

 

 




