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Resumo: 

A expressão “efeito Mozart” foi criada para denominar um alegado aumento da habilidade espacial após 

audição da sonata “Para Dois Pianos em Ré Maior (K448)” de Mozart. Vários estudos foram realizados 

para testar esta hipótese, com resultados contraditórios. O estudo da existência do “efeito Mozart” pode 

contribuir para a compreensão dos efeitos a música sobre o funcionamento do sistema nervoso central.. 

Objetivo: verificar a existência do “efeito Mozart”. Método:avaliação do desempenho de 79 pessoas do 

sexo feminino, idade entre 18 a 21 anos em um labirinto tridimensional computadorizado  antes e depois 

de ouvirem 10 minutos da sonata de Mozart (grupo experimental) ou de um som ambiente (grupo 

controle). Resultados: não houve diferenças  significativas de melhora na habilidade espacial nos sujeitos 

do grupo experimental. Conclusão: na população testada não ocorreu o “efeito Mozart”.  

 
Palavras-chave: Efeito Mozart. Habilidade espacial. Labirinto tridimensional.   

 

Abstract: 
The expression “Mozart effect” was designed to refer to an possible increase in special reasoning after 

hearing the  “Mozart’s K448 Sonata For two pianos in D Major”. Many studies have been made with 

contradictory results. The study of the existence surrounding the “Mozart effect” can contribute for the 

understanding of how music affects  the central nervous system.. Objective:  verify the occurrence of the 

Mozart effect”. Method: measure the performance of 79 women, ages 18 to 21 years on a tridimensional 

computerized labyrinth before and after hearing  10 minutes of  Mozart’s sonata or a ambient sound.The 

subjects where divided in two groups: control (listened ambient sound) and experimental (listened the 

sonata), after to compare quantity way. Result: Not to obtain statistic facts of special reasoning 

improvement in subjects. Conclusion: in test population we could not demonstrate the “Mozart effect”.  
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Introdução 

 

Os estudos sobre o “efeito Mozart” se iniciaram com o trabalho pioneiro de 

Gordon Shaw, Frances Rauscher e Katherine Ky em 1993. Os autores utilizaram a 

bateria de Stanford-Binet em 36 estudantes universitários, divididos em três grupos. O 

primeiro grupo passou 10 minutos ouvindo a Sonata Para Dois Pianos em Ré Maior 

(K448) de Mozart; o segundo, uma fita de instruções de relaxamento e, o terceiro, 

nenhum som. 

Imediatamente após ouvirem uma dessas três fitas, foram testados em 

habilidades espaço-temporais. O sub-teste da escala citada acima mais importante para o 

estudo (onde ocorreu a real diferença entre os três grupos) foi o “dobrando e cortando o 

papel” (PF/C em inglês). Neste sub-teste, o estudante tinha que imaginar que uma folha 



de papel foi dobrada várias vezes e que, em seguida, teve vários cortes feitos com 

tesouras. Desta forma, o estudante tinha que imaginar corretamente como ficariam os 

recortes na folha de papel quando esta fosse desdobrada. 

Os autores encontraram uma pontuação mais alta no grupo que ouviu a música 

de Mozart do que nos outros dois grupos (relaxamento e silêncio). Este efeito durava 

por cerca de 10-15 minutos. 

Shaw, Rauscher e Ky publicaram novo estudo em 1995, realizado com 79 

universitários que foram testados em suas habilidades espaço-temporais no mesmo sub-

teste utilizado no estudo descrito acima. Segundo estes autores, o “efeito Mozart” 

persistia até 5 dias após a exposição à música.  

Shaw, Rauscher e Ky não foram os únicos que tentaram comprovar ou descartar 

a existência do Efeito Mozart. Stough (1994), na Nova Zelândia, falhou ao tentar 

encontrá-lo. Outros dois estudos, feitos por Cartens (1995) e Rosenback (1995) também 

falharam. Contudo, Shaw, Rauscher e Ky afirmaram que, nessas três tentativas, o teste 

utilizado para medir o Efeito Mozart não testava necessariamente habilidades espaço-

temporais. 

Os trabalhos que foram publicados a seguir produziram resultados contraditórios 

(Rideout e Laubach 1996; Steele 1997; Rideout e Taylor 1997; Steele, Bass e Crook, 

1999; Rauscher e Hinton, 2006). 

O “efeito Mozart” também causa controvérsias nos trabalhos realizados  com 

ratos. Rauscher, Robinson e Jens (1998) fizeram um estudo envolvendo 90 ratos. Eles 

foram separados em 3 grupos de 30 e depois separados novamente em grupos de 10. 

Eles alternaram os grupos entre ouvir Mozart, Glass ou white noise (barulho branco, em 

tradução livre). Os ratos eram testados em um labirinto ouvindo as respectivas músicas.  

O resultado descrito foi que os ratos que ouviam Mozart terminaram o labirinto 

em menos tempo, entraram em menos becos sem-saída e aprenderam a sair do labirinto 

mais rapidamente. Em uma análise deste estudo, Steele (2003) chegou a conclusão de 

que o experimento  não dá mostras de que existe um “efeito Mozart” em ratos, pois 

estes animais são surdos para a maioria das notas da Sonata, podendo ouvir somente 

30% dela. Discute ter sido a música o determinante das diferenças descritas. 

Rauscher, Robinson e Jens (1998) descrevem outros resultados, segundo os 

quais teriam sido encontrados acréscimos de sinapses e outras proteínas que agem no 

cérebro nos ratos que completaram o labirinto ouvindo Mozart.  



Os resultados destes autores mostram descrevem acréscimos de 140% nas 

sinapses, de 150% de BNDF (brain-derived neurotrophic fator),  uma proteína que age 

em determinados neurônios do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, 

auxiliando a assegurar a existência e crescimento dos mesmos A BNDF é importante 

para a memória de longo prazo). Descreveram também aumento de 176% de CREB 

(cAMP response element binding), proteína que é um fator de transcrição capaz de 

ligar-se ao DNA) no grupo que fora exposto a sonata K448. O presente estudo tem 

como objetivo verificar a alegada melhora nas habilidades espaciais após a audição da 

Sonata para Dois Pianos em Ré Maior (K448) de Wolfgang Amadeus Mozart, o assim 

denominado efeito Mozart. 

Levando-se em conta as controvérsias que cercam este tema e o fato de não 

termos encontrado nenhum trabalho acerca dele na literatura nacional, nos propusemos 

este trabalho. 

 

Método 

 

Utilizamos um labirinto tridimensional informatizado, jogado em primeira 

pessoa com dois níveis de dificuldade e precedido de uma etapa de treino.  Todos os 

participantes tentaram realizar os dois níveis. Tivemos a participação de 79 mulheres, 

que foram divididas em dois grupos de 40 e 39 sujeitos, Grupo Mozart e Grupo 

Controle respectivamente. Em ambos os grupos o teste foi aplicado duas vezes, com um 

intervalo de dez minutos. Neste intervalo os sujeitos do Grupo Mozart ouviram a Sonata 

K448 enquanto os sujeitos do Grupo Controle ouviram som ambiente (som gravado 

numa praça de alimentação).  

Estudamos eventuais diferenças no tempo de execução bem como os acertos 

ocorridos nos dois grupos. 

 

Procedimento 

 

1º Os sujeitos foram divididos em dois grupos: Grupo Controle (40 pessoas) e 

Grupo Mozart (39 pessoas). Os grupos foram colocados em salas separadas. 

2º Todos os sujeitos tiveram a oportunidade de treinar a tarefa e em seguida, 

realizaram os níveis 1 e 2 do labirinto, contando com no máximo 5 (cinco) minutos para 



cada nível. Isso porque resultado de estudo piloto mostrou ser este tempo suficiente para 

completar a tarefa. 

 3º Após a primeira fase do experimento os participantes  tiveram um intervalo 

de 10 minutos, durante os quais o Grupo Controle ouviu, em fones de ouvido estéreo, 

uma seqüência de som gravado na praça de alimentação da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e em seguida foram reaplicados os dois níveis de dificuldade do teste. Já o 

Grupo Mozart, nesse intervalo, ouviu a Sonata Para Dois Pianos em Ré Maior (K448) 

de W. A. Mozart em fones de ouvido estéreo e então executaram novamente os dois 

níveis do teste. 

4º Finalmente foi aplicado um teste de normalidade e de correlação para 

verificar se existia correlação entre os tempos de cada grupo em relação à música e 

entre si. Também foram levados em conta os acertos de cada grupo. Dessa forma pode-

se avaliar se houve diferença no tempo e acerto dos grupos e verificar se realmente 

houve não só uma diminuição no tempo de execução do teste para o Grupo Mozart 

como se este mesmo grupo teve mais acertos que o Grupo Controle, confirmando ou 

não a hipótese do “Efeito Mozart”. 

 

Resultados 

 

Os resultados do Grupo Controle foram comparados com os do Grupo Mozart 

em quatro etapas:  

A) 1º fase antes do ruído com 1º fase antes do Mozart;  

B) 2º fase antes do ruído com 2º fase antes do Mozart;  

C) 1º fase depois do ruído com 1º fase depois do Mozart e 

D) 2º fase depois do ruído com 2º fase depois do Mozart. 

O calculo demonstrou que apenas há normalidade na quarta comparação (parte 

D), na qual o Sig é 0, 685, sendo maior que 0,05, portanto indicando normalidade e 

correlação, porém como o coeficiente de Pearson é -0,08, há pouca melhora do Grupo 

Mozart em relação ao Grupo Controle, não sendo estaticamente relevante. 

  Como a maioria dos dados não são paramétricos (não tem normalidade) foi feita 

também a Correlação de Spearman que tem coeficiente entre -1 e 1, e para haver 

correlação o Sig teria que ser menor que 0,05 e  os dados foram os seguintes:  

Teste de Normalidade 



 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Tempo da 1ª Fase antes do 

Ruído 

,261 13 ,015 ,758 13 ,002 

Tempo da 2ª Fase antes do 

Ruído 

,230 13 ,059 ,837 13 ,019 

Tempo da 2ª Fase após o 

Ruído 

,268 13 ,011 ,771 13 ,003 

Tempo da 1ª Fase após o 

Ruído 

,292 13 ,003 ,711 13 ,001 

Tempo da 2ª Fase antes do 

Mozart 

,373 13 ,000 ,673 13 ,000 

Tempo da 1ª Fase antes do 

Mozart 

,264 13 ,014 ,834 13 ,018 

Tempo da 1ª Fase após o 

Mozart 

,301 13 ,002 ,725 13 ,001 

Tempo da 2ª Fase após o 

Mozart 

,189 13 ,200* ,897 13 ,123 

a. Correção de Significância de Lillieforsn. 

*. Esse é um menor valor atado da significância verdadeira. 

 

 

Correlações 

 

Tempo da 1ª 

Fase antes do 

Ruído 

Tempo da 1ª 

Fase antes do 

Mozart 

Spearman Tempo da 1ª Fase antes do 

Ruído 

Coeficiente de 

Correlação 

1,000 ,108 

Sig. . ,549 

N 40 33 

Tempo da 1ª Fase antes do 

Mozart 

Coeficiente de 

Correlação 

,108 1,000 

Sig. ,549 . 

N 33 33 

 

 

 

Correlações 



 

Tempo da 2ª 

Fase antes do 

Ruído 

Tempo da 2ª 

Fase antes do 

Mozart 

Spearman Tempo da 2ª Fase antes do 

Ruído 

Coeficiente de 

Correlação 

1,000 ,186 

Sig. . ,397 

N 32 23 

Tempo da 2ª Fase antes do 

Mozart 

Coeficiente de 

Correlação 

,186 1,000 

Sig. ,397 . 

N 23 29 

 

 

 

Correlação 

 

Tempo da 1ª 

Fase após o 

Ruído 

Tempo da 1ª 

Fase após o 

Mozart 

Spearman Tempo da 1ª Fase após o 

Ruído 

Coeficiente de 

Correlação 

1,000 -,112 

Sig. . ,522 

N 39 35 

Tempo da 1ª Fase após o 

Mozart 

Coeficiente de 

Correlação 

-,112 1,000 

Sig. ,522 . 

N 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlações 



 

Tempo da 2ª 

Fase após o 

Ruído 

Tempo da 2ª 

Fase após o 

Mozart 

Spearman Tempo da 2ª Fase após o 

Ruído 

Coeficiente de 

Correlação 

1,000 ,025 

Sig. . ,909 

N 32 23 

Tempo da 2ª Fase após o 

Mozart 

Coeficiente de 

Correlação 

,025 1,000 

Sig. ,909 . 

N 23 29 

 

 

Discussão 

 

A partir das controvérsias nos estudos anteriores, foi proposta esta pesquisa que 

consistiu em testar a possível melhora na habilidade espacial em um labirinto 

tridimensional, antes e após ouvir a Sonata para Dois Pianos em Ré Maior (Grupo 

Mozart) ou som ambiente (Grupo Controle).  A tarefa no labirinto consistiu em duas 

fases e uma fase treino aplicada antes. A hipótese inicial era a de que os sujeitos do 

grupo experimental, após ouvirem a sonata, seriam mais rápidos na conclusão das 2 

fases do labirinto do que aqueles que ouviriam o som ambiente. A hipótese não foi 

confirmada. Este dado pode ser estatisticamente visualizado na tabela de resultados. 

Foi testada a correlação de Spearman após encontrar resultados que não 

possuíam normalidade. O resultado final mostrou que em apenas uma única fase, na 

qual quem ouviu Mozart teve uma melhora em comparação ao ruído foi após a segunda 

fase do teste.  Porém, esta melhora é tão pequena que pode ser devida a aprendizagem, 

excluindo assim a hipótese de que a música influenciou diretamente no resultado final. 

Nossos resultados não confirmam os publicados por Shaw, Rauscher e Ky e de 

Rideout e Taylor (1997) e estão de acordo com os de Stough (1994)e Cartens (1995), 

Rosenback (1995) Rideout e Laubach (1996) e Steele, Bass e Crook (1999). 

Lynn Waterhouse (2006) discute questão da aprendizagem em relação ao Efeito 

Mozart. Ela afirma que é muito improvável existir um efeito em que as pessoas 

melhoram suas habilidades espaciais praticamente “de graça”. Ela diz que a 

aprendizagem ocorre por repetição ou pelo interesse emocional sobre determinada coisa 

e chega a conclusão que os resultados positivos sobre o efeito Mozart só ocorreram por 



que os sujeitos se sentiam emocionalmente ligados a música e não necessariamente por 

que a música de Mozart em si faz as pessoas melhores em suas habilidades espaciais. 

Em 2006, Rauscher e Hinton tentaram esclarecer os resultados negativos sobre 

os estudos em relação ao Efeito Mozart afirmando que o teste para medir esse efeito ou 

outros métodos não foram os mais apropriados, e citaram 36 estudos os quais mostram 

que o efeito existe, mas que se limita à tarefas espaciais. 

O Efeito Mozart também causa controvérsias quando estudado em ratos. 

Rauscher, Robinson e Jens (1998) cujo estudo foi descrito anteriormente.  

O resultado foi que os ratos que ouviam Mozart terminaram o labirinto em 

menos tempo, entrando em menos becos sem-saída e aprenderam a sair do labirinto 

mais rápido. Porém, uma análise feita por Steele (2003) chegou a conclusão de que o 

experimento feito em 1998 não dá mostras de que existe um Efeito Mozart em ratos, 

pois como mostra Steele, os ratos são surdos a maioria das notas da Sonata, podendo 

ouvir somente 30% dela. Ele também cita que o resultado positivo pode ter sido outro 

além da exposição à música.  

Steele diz que como os ratos que ouviam Mozart foram melhores logo no 

primeiro dia, isso poderia indicar que os ratos estavam se comportando diferente logo 

no começo do treino no labirinto. Ele diz que existe uma razão para diferenças pré-

existentes nos grupos, que seria a escolha dos ratos de cada grupo não foi aleatória, 

antes e depois dos grupos serem escolhidos. Steele chega assim a conclusão que, mesmo 

sem ter a intenção, o grupo de ratos que ouviu Mozart poderia ter um habilidade 

espacial já desenvolvida antes mesmo do experimento começar, sendo assim que o 

resultado proposto por Rauscher, Robinson e Jens não pode ser confiável. Rauscher 

(2006) responde as críticas de Steele dizendo que os ratos utilizados no estudo possuíam 

uma capacidade auditiva maior para as notas da sonata do que apenas 30% relatados por 

Steele. Rauscher também mostra outros resultados, onde foram encontrados acréscimos 

de sinapses e outras proteínas que agem no cérebro nos ratos que completaram o 

labirinto ouvindo Mozart.  

Os resultados mostram acréscimos de 140% nas sinapses, um acréscimo de 

150% de BNDF (Brain-derived neurotrophic factor,  uma proteína que age em 

determinados neurônios do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, 

auxiliando a assegurar a existência e crescimento dos mesmos, BNDF é importante para 

a memória de longo prazo) e 176% de CREB (cAMP response element binding, 



proteína que é um fator de transcrição capaz de ligar-se ao DNA.) no grupo que fora 

exposto a sonata K448. Rauscher no final da pesquisa enfatiza o fato de que as 

evidências de um Efeito Mozart em ratos não deve ser confundida com os estudos em 

humanos. Por fim, Steele (2006) responde novamente, dizendo que mesmo que os ratos 

usados no estudo de Rauscher pudessem ouvir o que ela afirma (cerca de 57% das 

notas), os sujeitos não possuem sensibilidade para ouvir metade das notas, o que o levou 

a conclusão de que, o que quer que os ratos ouçam, não é Mozart.   

O presente estudo tem como objetivo verificar a alegada melhora nas habilidades 

espaciais após a audição da Sonata para Dois Pianos em Ré Maior (K448) de Wolfgang 

Amadeus Mozart, o assim denominado efeito Mozart. 

 

 

 

Conclusão 

 

Pode-se concluir, portanto, que os resultados obtidos nesta pesquisa não 

confirmam, ao menos nesta população específica e nas condições em que os testes 

foram realizados, a presença do assim denominado “efeito Mozart” em mulheres. 

Novas pesquisas, devem ser realizadas com populações diversas, como por 

exemplo, em homens, com numero maior de testandos antes de se poder afirmar que o 

referido efeito não existe. 
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