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Introdução 
Como experiência de natureza multissensorial, a música tem atraído considerável atenção na 
área das correspondências intermodais. Este campo de estudo compreende os processos 
perceptivos que ativam e integram duas ou mais modalidades sensoriais (Spence, 2011). O 
Efeito Kiki-Bouba (EKB), como é conhecido atualmente (Ramachandran & Hubbard, 2001, 
2003), está entre os primeiros testes envolvendo correspondências intermodais (Köhler, 
1929, 1947). Refere-se a uma conexão entre os sentidos auditivo/ linguístico e visual, 
observado na associação das palavras sem sentido “Kiki” e “Bouba” com duas imagens 
abstratas que apresentam contornos pontiagudos e contornos arredondados, 
respectivamente.  

Associações semelhantes têm sido identificadas a partir de estímulos auditivo-
musicais simples (quando as propriedades do som são apresentadas isoladamente): (i) 
imagem pontiaguda - sons agudos, fortes, de andamento mais acelerado e timbres estridentes; 
(ii) imagem arredondada - sons graves e fracos, andamentos mais calmos e timbres suaves 
(Adeli, Rouat & Molotchnikoff, 2014; Blazhenkova & Kumar, 2018; Marks, 1987). Por outro 
lado, a partir da utilização de estímulos complexos (que reúnem mais de duas propriedades 
auditivas, tais como peças musicais) Murari et al (2017) observaram tendências de associação 
entre excertos de Brahms, Mozart e Bach para imagens arredondadas, incluindo Bouba, e 
excertos de Bizet, Chopin e Vivaldi para imagens pontiagudas, incluindo Kiki.   

Dado que a maioria dos estudos envolvendo a correspondência entre sentidos 
auditivo e visual utiliza estímulos auditivos simples (como por exemplo, estímulos em que 
há uma voz que pronuncia “kiki” e “bouba”) há questões ainda por responder. Por exemplo, 
será interessante aprofundar as relações entre o sentido visual (concretamente, quando são 
utilizadas as imagens dos estudos que deram origem a esta descoberta) e o sentido auditivo 
quando são utilizados outros estímulos, (nomeadamente, estímulos musicais diferentes dos 
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que foram já referidos na pouca literatura existente sobre o tema). Questiona-se, portanto, 
se, na intersecção com a música, o EKB poderia ajudar a explicar alguns aspectos relativos à 
forma como se percepciona e recepciona a experiência musical.  
 
Objetivos 
Este estudo tem como objetivo compreender como os sentidos auditivo e visual se conectam 
na experiência de apreciação musical. Especificamente, pretende verificar como a variável de 
nacionalidade atua sobre o tipo de correspondência realizada ao associar as imagens do EKB 
a estímulos musicais complexos.  
 
Metodologia  
Participaram do estudo um total de 155 participantes, sendo 92 brasileiros, 51 portugueses e 
11 de outras nacionalidades (idade média = 36,1 anos; M = 59 / F = 93).  Os participantes 
foram recrutados através de convite endereçado por e-mail e convidados a responder um 
questionário online constituído por 18 tarefas de associação explícita, ou seja, em que os 
estímulos, tanto sonoros quanto visuais são apresentados simultaneamente. Como estímulos 
sonoros foram selecionados 18 excertos musicais com a duração de 35 segundos, extraídos 
do início das obras dos seguintes compositores: Alban Berg, Antonín Dvořák, Arvo Pärt, 
Béla Bartók, Camille Saint-Saëns, Carl Orff, Claude Debussy, Edvard Grieg, Gustav Mahler, 
György Ligeti, Heitor Villa-Lobos, John Cage, Maurice Ravel, Pierre Boulez, Rufo Herrera e 
Steve Reich.   Os estímulos visuais compreenderam as imagens de contornos arredondados 
e pontiagudos inspiradas no EKB. Os participantes foram solicitados a ouvir cada excerto 
musical e a escolher uma das imagens a que poderia ser associada.  
 
Resultados  
Os resultados foram organizados em três níveis de associações (consistentes: superior a 90% 
- discretas: entre 70% e 89% - e básicas: inferior a 70%) que refletem a frequência e a força 
da associação entre determinado excerto musical e imagem. Ao nível das associações 
consistentes, brasileiros e portugueses realizaram associações semelhantes, por exemplo, ao 
atribuírem o excerto The Swan/ Saint-Saëns à forma arredondada (94,5% e 92,2%, 
respectivamente), e o excerto de Music of changes/ Cage à forma pontiaguda (93,5% e 90,2%, 
respectivamente). Por outro lado, uma diferença estatisticamente significativa foi verificada 
no excerto musical de Kangaroo/ Saint-Saëns (χ2(2) = 11.504, p = .003), associada à imagem 
pontiaguda pelos brasileiros e à imagem arredondada pelos portugueses (69,2% e 52,9%, 
respectivamente).  Esses achados sugerem que os sentidos auditivo e visual parecem estar 
conectados na experiência musical de forma não arbitrária. Além disso, especula-se sobre 
uma possível hierarquização sonoro-auditiva na experiência musical provocada pela 
sobreposição de elementos musicais e que, em algum nível, parece ser responsável por 
influenciar algumas correspondências. 
 
Conclusões e implicações 
O presente estudo corrobora os resultados encontrados em estudos anteriores, com relação 
às qualidades musicais, como aqueles mencionados na introdução deste resumo. Sugere-se a 
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possibilidade de compreender as associações entre excertos musicais e formas visuais como 
Gestalts intersensoriais, oferecendo uma visão mais integrativa da experiência musical à luz 
das correspondências intermodais. As semelhanças de correspondências verificadas entre 
brasileiros e portugueses parecem corroborar as investigações sobre a natureza universal e 
transcultural de determinadas correspondências intermodais, como o próprio EKB. 
Replicações deste estudo com populações de outras nacionalidades são pertinentes para se 
aprofundar a natureza transcultural de determinadas correspondências auditivo-visuais. Em 
particular, poderá ser interessante replicar este estudo com participantes com background 
musical distinto do da cultura musical ocidental. Os resultados aqui discutidos poderão 
conduzir importantes reflexões no campo da psicologia, percepção e cognição musical. 
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