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“When we speak of musical 

instruments today, we understand 

that we are talking about precisely 

made and finely tuned objects.”  

(Sylleros et al., 2014, p.90) 
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RESUMO 

 

 

 

A utilização da música com fins terapêuticos tem aumentado de 

importância (Rudd, 1990, apud Oliveira e Gomes, 2014). A musicoterapia 

possui benefícios numa larga escala de doenças e existe a importância 

em introduzir constantemente uma novidade neste campo (Oliveira e 

Gomes, 2014), para que possua um efeito surpresa sob os pacientes. O 

campo da musicoterapia ainda é recente, e por isso possui um 

mercado pequeno e falta de abordagens por parte do Design, pelo que 

é necessário que o produto se possa estender a várias doenças e 

incapacidades. O instrumento musical é a ligação de comunicação 

entre o musicoterapeuta e o paciente (Chadwick e Clark, 1980) (L. 

Norman e Norman, 2011), tornando-se fundamental que o mesmo 

corresponda às necessidades de ambos, sendo que frequentemente o 

musicoterapeuta necessita de adaptar os instrumentos às limitações 

do paciente (Santos, 2020)1. 

A partir da análise destes problemas, entendeu-se que o Design 

como área que se centra nas necessidades dos utilizadores, possuiria 

oportunidade de responder a estas questões, tais como a ergonomia 

dos instrumentos musicais que o musicoterapeuta tem de considerar 

(Crowe e Ratner, 2012). Contudo, não foi esse o maior foco deste 

projeto, mas sim poder também estabelecer uma melhor relação entre 

musicoterapeuta e paciente, de modo a que este se possa sentir mais à 

vontade no processo terapêutico ao utilizar os instrumentos musicais, e 

 
1 Santos, N., comunicação pessoal, 25 de janeiro, 2020 
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que o musicoterapeuta possa assim centrar-se apenas na análise e 

objetivos terapêuticos sem ter preocupações de outro foro; assim 

como potenciar os benefícios da terapia pelo som quer para pacientes 

como para pessoas que recorram a essas práticas autonomamente. 

Sendo a musicoterapia aplicada em várias doenças, esta investigação 

teve como foco abranger a maior parte das limitações dos pacientes, já 

que existem necessidades muito específicas que só seriam possíveis de 

concretizar ao desenhar um produto específico para um determinado 

paciente. Assim, este projeto procura centrar o Design no 

desenvolvimento de instrumentos musicais para a musicoterapia em 

todas as doenças em que a mesma se aplica, integrando conceitos 

como o relaxamento e meditação. 

O desenvolvimento do projeto contou com a colaboração do Prof. 

José Leite no atelier da empresa LISLEI para produção dos protótipos, e 

com a Drª Margarida Rocha e Natália Santos do Centro Benenzon do 

Porto e a musicoterapeuta Dulce Moreira, que disponibilizaram 

informações sobre as metodologias e os pacientes.  

 

Palavras-Chave Design do Produto, Musicoterapia, Instrumentos 

Musicais, Design Multissensorial  

 

 

 

 

 

 



DESIGN PARA A MUSICOTERAPIA 

 

16  

 

 

ABSTRACT 

 

 

The use of music for therapeutic purposes has increased in 

importance globally (Rudd, 1990, apud Oliveira and Gomes, 2014). Music 

therapy has benefits in a wide range of diseases and it is important to 

constantly introduce something new in this field (Oliveira and Gomes, 

2014), so that it has a surprise effect on patients. The field of music 

therapy is still recent, and therefore has a small market and a lack of 

approaches on the part of Design, so it is necessary that the product 

can be extended to various diseases and disabilities. The musical 

instrument is the communication link between the music therapist 

and the patient (Chadwick and Clark, 1980) (L. Norman & Norman, 2011), 

making it essential that it corresponds to the needs of both, and often 

the music therapist needs to adapt the instruments to the patient's 

limitations (Santos, 2020)2. 

From the analysis of these problems, it was understood that Design 

as an area that focuses on the needs of users, would have the 

opportunity to answer these questions, such as the ergonomics of 

musical instruments that the music therapist has to consider (Crowe 

and Ratner, 2012 ). However, this was not the main focus of this project, 

but also to be able to establish a better relationship between music 

therapist and patient, so that he can feel more at ease in the 

therapeutic process when using musical instruments, and that the 

music therapist can thus focus only on analysis and therapeutic 

objectives without having to worry about anything else; as well as 

 
2 Santos, N., personal communication, January 25, 2020 
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enhancing the benefits of sound therapy for both patients and people 

who use these practices independently. Since music therapy is applied 

to various diseases, this investigation focused on covering most of the 

limitations of patients, since there are very specific needs that would 

only be possible to fulfill when designing a specific product for a given 

patient. Thus, this project seeks to focus Design on the development of 

musical instruments for music therapy in all diseases in which it 

applies, integrating concepts such as relaxation and meditation. 

The development of the project had the collaboration of Prof. José 

Leite in the workshop of the company LISLEI for the production of the 

prototypes, and with Drª Margarida Rocha and Natália Santos from the 

Benenzon Center of Porto and music therapist Dulce Moreira who 

provided information on the methodologies and the patients. 

 

Keywords  Product Design, Music Therapy, Musical Instruments,  

Multisensory Design 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Design e a Musicoterapia 
 

A Musicoterapia é definida como “profissão de saúde na qual a 

música é utilizada a partir de um relacionamento terapêutico para 

atender às necessidades físicas, emocionais, cognitivas e sociais dos 

indivíduos” 3  (What is Music Therapy | American Music Therapy 

Association (AMTA) . 

Ao investigar a área da musicoterapia entende-se que há 

importância em introduzir algo novo na terapia musical, visto que gera 

um fator surpresa nos pacientes estimulando e motivando-os ao 

tratamento pela música. Observa-se que o poder curativo da música se 

divide em duas dimensões: a dimensão emotiva que induz, e a 

fisiológica que melhora a saúde física (Oliveira e Gomes, 2014). 

A musicoterapia possui uma grande capacidade de resposta que 

inclui a dimensão fisiológica, psíquica, afetiva, cognitiva e associativa 

(Hagan, 2015) e que “(…) tem ainda a possibilidade de promover a 

reabilitação física, controlo de ansiedade, melhorar a comunicação, 

aumentar a memória, aliviar a dor e ajudar a expressar sentimentos” 

(Hagan, 2015, p.1).  Apesar de contribuir em todos estes níveis, a 

musicoterapia é utilizada maioritariamente para doenças de foro 

psicológico (Oliveira e Gomes, 2014). Na entrevista com a Drª Margarida 

Rocha, verifica-se que a mesma se aplica: na população idosa: nas 

desordens psicológicas (ex: depressão), na demência / na doença do  

Alzheimer, nas desordens do SNC (Sistema Nervoso Central); desordens 

comportamentais-emocionais; reabilitação neurológica (domínio dos 

défices cognitivos: na memória, atenção e perceção), nas dificuldades 

 
3 (What is Music Therapy | American Music Therapy Association (AMTA), 
https://www.musictherapy.org/, acesso em 16 de março de 2020 
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da comunicação (afasia, dispraxia, disartria) e nas problemáticas socio-

emocionais (exs. depressão, ansiedade, nas “dependências” e na área 

do comportamento desviante); na promoção do bem-estar e da saúde 

(exs: na reabilitação cardíaca e pulmonar, no serviço de Neonatologia 

Intensiva, na redução da dor e na tolerância a tratamentos; nos 

Cuidados paliativos - estados terminais). 

Verifica-se que acordes distintos estão associados a diferentes 

emoções, onde os acordes menores são associados a emoções de 

tristeza e os maiores a emoções de alegria (Hagan, 2015). Na prática, 

através de alguns estudos da neurociência incluindo neuroimagem, 

entende-se que a música pode alterar a atividade nas estruturas 

cerebrais que são conhecidas por estarem envolvidas nas emoções, 

como o sistema meso límbico e a amígdala, responsáveis pela 

libertação de tipos de neurotransmissores como a adrenalina, e 

serotonina e dopamina, respetivamente (Schaefer, 2017). A música 

pode ser usada como terapia para libertar emoções ou como forma de 

o indivíduo aprender a relacionar-se com os outros através da música 

(Hagan, 2015). 

Segundo Sarkamo e Soto (2012) foi demonstrado que “(…) a 

musicoterapia pode influenciar a saturação de oxigénio, ansiedade, 

depressão, frequência cardíaca, e frequência respiratória além da 

qualidade de vida” (Hänninen, 2014, p.5). É demonstrado ainda que 

tocar saxofone e outro tipo de instrumentos de sopro dá mais vibração 

no corpo, uma vez que um som próximo a este proporciona vibração 

oferecendo uma espécie de massagem interna com ondas sonoras - 

tratamento vibro acústico (uma das dimensões da musicoterapia). O 

instrumento de sopro pode ser uma das opções de tratamento para 

patologias que necessitam de um maior controlo da respiração, como 

o caso da ansiedade (Hänninen, 2014). Nota-se um exemplo da 
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capacidade de resposta da musicoterapia à dimensão psíquica do ser 

humano.   

O Design pode intervir nesta área visto que uma das suas filosofias – 

Human-Centered Design4 - se centra numa compreensão adequada 

das necessidades das pessoas, obtendo uma solução para estas 

(Norman, 2013). No caso da musicoterapia, entende-se que a facilidade 

com que os pacientes utilizam e tocam instrumentos musicais numa 

sessão, pode ser uma questão importante relativamente à eficácia do 

tratamento (Birkenshaw-Fleming, 2006; Lathom-Radocy, 2002; Peters, 

2000, apud Crowe e Ratner, 2012).  Também se confirma que alguns 

pacientes têm dificuldade em tocar e usar instrumentos musicais 

tradicionais (Alvin, 1981; Lathom-Radocy, 2002; apud Crowe e Ratner, 

2012). Assim sendo, há necessidade em adaptar instrumentos para 

facilitar o uso dos pacientes musicoterápicos com limitações especiais 

podendo estas incluir não só limitações físicas, mas também psíquicas, 

cognitivas, associativas, afetivas ou até sensoriais (Bitcon, 2000; 

Lathom-Radocy, 2002, apud Crowe e Ratner, 2012). Como descrito 

previamente, o design foca-se nas necessidades e por isso pode 

beneficiar os pacientes neste caso. Esta adaptação não tem de ser 

apenas justificável em doenças fisiológicas, nem apenas exclusiva aos 

pacientes de musicoterapia, já que também é propícia a um público 

que pretenda este tipo de produtos para utilização autónoma e 

independente. 

Analisando as possíveis intervenções do Design na Musicoterapia, 

verifica-se que a dimensão ergonómica é um dos aspetos possíveis de 

aplicar num produto, já que um produto pode provocar emoções pela 

 
4  Processo que assegura que o Design é compatível com as necessidades e 
capacidades das pessoas para as quais o mesmo é desenhado. Pág.9. Norman. “The 
Design of Everyday Things”, Revised and Expanded Edition, Basic Books, 2013. 
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forma como funciona (Alaniz e Biazzo, 2019). Tal facto se compreende a 

partir do exemplo do designer Peter Mach que desenvolveu um violino 

com um apoio que segue a forma dos ombros do músico para oferecer 

máxima estabilidade e conforto ao tocar o instrumento (Fig.1), uma vez 

que a ergonomia se define como o estudo das características humanas 

que influenciam o design do equipamento visando a eficiência, 

segurança, e bem-estar para o utilizador (Michel, 1985). “Os três pontos 

de pressão no ombro são o peso do violino, o encaixe do queixo no 

apoio do violino, e a pressão do arco. Quando o violino é apoiado 

horizontalmente no ombro num ângulo de 45º a pressão espalha-se 

do ombro para o osso do peito. Este suporte previne o deslizamento 

do apoio e oferece estabilidade” (Shijian, 2018, p.248).  
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Figura 1    The Mach-One Shoulder Rest for Violin, designer 
Peter Mach (Shoulder Rest Hook Mach One | SHAR Music - 
sharmusic.com, sem data) 
   

Figura 2   Um dos instrumentos desenvolvidos no Sound Design 
Project - baquetas com texturas trocáveis (Crowe e Ratner, 2012) 



DESIGN PARA A MUSICOTERAPIA 

25 

Outro exemplo de envolvimento do Design na Musicoterapia é o 

projeto “Sound Design Project” (Fig.1), que aplica o Design Industrial e 

de Produto às necessidades dos musicoterapeutas a partir de 

equipamentos adequados, nomeadamente instrumentos musicais. 

Crowe e Ratner (2012), professora de musicoterapia e professora de 

design industrial respetivamente, fizeram parte de um projeto 

interdisciplinar com estudantes de cada uma das áreas, em que o 

objetivo foi sobretudo facilitar o uso dos instrumentos pelos pacientes 

tendo em conta as suas necessidades, bem como atingir os objetivos 

terapêuticos. Desenvolveu-se a dimensão ergonómica de forma a não 

prejudicar a qualidade do som, nem a estética do produto.  

Os pacientes incluíram idosos alguns com doença de Alzheimer, 

crianças com Transtornos do Espectro do Autismo, paralisia cerebral, 

síndrome de Down, paralisia de Erb, e atraso cognitivo. A professora de 

musicoterapia explicou vários aspetos da área para os estudantes de 

Design: os processos e alguma teoria da musicoterapia, os 

instrumentos musicais usados na sua prática, como tocar os 

instrumentos pode ajudar a alcançar objetivos terapêuticos, princípios 

acústicos gerais, assim como considerações ergonómicas e 

biomecânicas na execução de instrumentos. A professora de Design 

também instruiu os estudantes de terapia sobre o Design Industrial. 

Referiu que no tema da musicoterapia em concreto deve existir 

sobretudo flexibilidade, isto é, o design deve adequar-se a várias 

opções de usabilidade de acordo com as necessidades tornando-se 

multifuncional; deve adequar-se à idade; e deve ter em atenção, 

especialmente neste caso, aspetos como o transporte fácil, a 

durabilidade, e a não toxicidade (Swann, 2002, apud Crowe e Ratner, 

2012). 
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Um dos exemplos mencionados foi de uma criança com paralisia de 

Elb´s. Conforme sugerido pelo fisioterapeuta, a criança precisava de 

girar o pulso e estender o braço para aumentar a amplitude do 

movimento. No entanto, a paciente estava desmotivada, e os alunos de 

Design Industrial criaram um instrumento musical chamado Twist-a-

Tune (ver Fig.4), em que para tocar uma melodia, a criança tinha de 

rodar o braço. O principal objetivo dos alunos de design foi incentivar e 

motivar a criança a rodar o pulso, o que teve efeitos positivos já que o 

movimento do braço aumentou em 50%, assim como a sua motivação 

(Crowe e Ratner, 2012). 

Depois deste projeto ter sido testado e prototipado, os autores 

concluíram que as lacunas nas equipas de design tiveram maior foco 

nas questões acústicas, assim como nas decisões acerca da 

componente estética do design que afetaram negativamente a 

produção ou a qualidade do som. Por outro lado, entende-se que o 

design pode ser considerado como uma possível intervenção na 

musicoterapia, visto que os musicoterapeutas devem considerar a 

ergonomia ao escolher ou criar instrumentos musicais para uso em 

sessões, de forma a garantir a implementação bem-sucedida das 

intervenções de musicoterapia e promover objetivos terapêuticos 

(Crowe e Ratner, 2012). 

Neste caso verifica-se não só a potencialidade da dimensão 

ergonómica do design na música, mas também a potencialidade da 

dimensão emocional do design, já que os indivíduos criam significados 

perante os objetos (Moran, 2014). 
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Figura 3  Twist-a-Tune, (Crowe e Ratner, 2012) 

Figura 5 Philipp Webber, A Strange Symphony, 
Trompete (A Strange Symphony, 2015) 

Figura 4   Philipp Webber, A Strange Symphony, 
objetos produzidos pelo sopro do vidro (A Strange 

Symphony, 2015) 
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É fundamental evidenciar também a dimensão processual do 

Design, neste caso, através do processo de improviso. O projeto de 

Philipp Weber que ganhou o Prémio Novo Talento no Festival 

Internacional de Design de Berlim em 2013, e o Prémio para Jovens 

Designers em 2014 com um trabalho que alia o artesanato à música 

(Figuras 4 e 5). Trata-se de um projeto em que Weber tinha a intenção 

inicial de alterar o tubo de sopro utilizado na técnica de sopro de vidro, 

desenvolvendo uma nova ferramenta para manipular a relação entre o 

soprador de vidro e o material, o que permitiu ao soprador moldar a 

forma interna do vidro usando diferentes válvulas do tubo. Philipp 

Weber perguntou-se: “O que aconteceria com o vidro se a função 

desta ferramenta mudasse radicalmente? Como é que Christopher 

(artesão) se adaptaria a um novo tubo?”5 («A Strange Symphony», 

2015) 

Ao alterar a forma do tubo de sopro, o designer influenciou a forma 

interna do vidro, criando uma metáfora na ferramenta como um 

instrumento musical, pois a sua forma lembrava um trompete. Assim 

sendo, Weber começou a trabalhar num novo "instrumento" – uma 

alegoria entre o artesanato e a música - inspirando o artesão a 

"improvisar" o vidro. Ao tocar as válvulas, o mesmo ativava diferentes 

correntes de ar, moldando o vidro por dentro («A Strange Symphony», 

2015). O próprio Philipp Weber afirma: “Eu disse ao artesão que não é 

sobre como o produto fica no final, é sobre deixar-se dominar pelo 

material e iniciar um diálogo com o copo. É sobre improvisar. (…) como 

se estivesse a tocar jazz. Um tubo tradicional é apenas um tubo de aço 

com uma abertura no final. Este tem três válvulas e, com essas, o 

 
5  “A Strange Symphony”, https://www.philippweber.org/projects/a-strange-
symphony/, acesso em 6 de dezembro de 2019 
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artesão é capaz de controlar as câmaras de ar dentro do vidro.” («A 

Strange Symphony», 2015). 

 

Observa-se que neste exemplo há uma abordagem da dimensão 

material e processual do design que através de uma alegoria com o 

improviso, levaram a um objeto musical com significado emocional. 

Por todas estas razões, e observando a dialética entre a capacidade de 

manipulação de objetos e a capacidade de formulação de soluções 

segundo a função e a necessidade, apreende-se que o design como 

área multidisciplinar, é pertinente para responder a problemáticas de 

pacientes que realizem musicoterapia. 

Deste modo, de que forma o design pode ser uma ferramenta para 

a musicoterapia? Tal como se observa a nestes casos, o design pode ser 

aplicado à terapia pela música, nestes aspetos: a componente 

emocional e afetiva do objeto, a componente material e processual, a 

funcional e a ergonómica. O produto pode oferecer uma ligação 

emocional através de diversas situações: pela sua aparência, onde 

domina a componente material referida; pela maneira como funciona – 

componente ergonómica, e pelos significados que são criados perante 

o produto – componente emocional e afetiva (Alaniz e Biazzo, 2019). 

Saliente-se que um objeto musical tanto pode responder a 

necessidades fisiológicas como também psicológicas como se verificou 

anteriormente. Através dos exemplos entende-se que através do 

design e da estética visual, houve uma motivação e estimulação pelo 

objeto que não existia perante um instrumento tradicional. Além disso 

nota-se que os instrumentos musicais servem de intermediário entre o 

paciente e o terapeuta - uma ferramenta para a comunicação e 

expressão de sentimentos. Tocar instrumentos musicais tradicionais de 

todas as famílias de instrumentos requer uma capacidade muscular 
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complexa e coordenação (Chadwick e Clark, 1980), o que também 

valida o desenho de objetos musicais para atingir os objetivos 

terapêuticos de acordo com as necessidades de cada paciente. 

A capacidade de reformulação dos instrumentos tradicionais pelo 

Design pode resultar numa experiência musical mais aprimorada 

(Chadwick e Clark, 1980), assim como numa maior motivação para o 

paciente participar nas sessões musicoterápicas, já que o aspeto visual 

e tátil do instrumento musical além da função pode atrair a atenção do 

utilizador, melhorando a sua autoestima e motivação, e criando um 

significado perante o objeto (Jordan, 2000, apud Crowe e Ratner, 2012). 

Por conseguinte, o design além do campo ergonómico, atua nos 

campos emocionais e estéticos e funcionais e materiais, que se podem 

aplicar na musicoterapia. Assim, há a possibilidade de desenvolver um 

instrumento musical que melhore a eficácia do tratamento nas sessões 

da musicoterapia, ou no tratamento e estimulação autónomos e 

independentes do paciente.
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1.2  Breve contextualização sobre a musicoterapia 

 

A musicoterapia já é uma prática utilizada pelo Homem desde os 

primórdios. No entanto, só a partir dos finais do século XX é que se 

reconheceu a profissão de musicoterapeuta como conhecedor tanto 

do campo medicinal como musicológico e terapêutico (Sousa, 2005, 

apud Oliveira e Gomes, 2014).  

 

“Na pré-história, a música produzida pelos homens e 

mulheres de então, era essencialmente uma forma de 

comunicar (...)” (Fregtman, 1989, apud Oliveira e Gomes, 

2014, p.1).  

 

A prática da musicoterapia já é conhecida desde a Grécia Antiga 

onde existiam crenças relativas ao tratamento pela música, 

nomeadamente a partir da mitologia grega, em que Apolo para além 

de Deus da Medicina também era da Música, unindo-as como práticas 

curativas. É descrita ainda a teoria de Aristóteles que acreditava que a 

música produzida por instrumentos de sopro, como a flauta, suscitava 

emoções fortes e podia conduzir a um estado de libertação catártico 

(Oliveira e Gomes, 2014). Os gregos consideravam que a música de tipo 

repetitivo era terapêutica em perturbações do foro mental (Watson et 

al, 1987, apud Oliveira e Gomes, 2014). Na época da cristianização 

europeia, na zona islâmica, um dos grandes mestres da música árabe, 

Avicena, utilizava a música como agente medicamentoso, isto é, como 

o ópio e outros entorpecentes (Leining, 1977, apud Oliveira e Gomes, 

2014).  

Avançando na história, há também referências na Idade Média a 

crenças musicoterápicas em que a música era produzida no sentido de 
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louvor a Deus com a finalidade de aliviar o sofrimento, doenças e dor 

(Leinig, 1977, apud Oliveira e Gomes, 2014). Já no século XVII, Descartes 

estabelece bases para uma teoria da musicoterapia - “teoria do afeto”, 

em que defendia que “os intervalos de acordes da música podiam 

expandir ou contrair o spiritus animale 6  do corpo e, portanto, 

influenciar de maneira direta o estado da mente” (Ruud, 1990, apud 

Oliveira e Gomes, 2014). A partir do século XX, começaram a aparecer 

os primeiros musicoterapeutas e nesta época, a musicoterapia foi 

aplicada aos soldados vindos da Segunda Guerra Mundial pelos 

problemas adquiridos em campo de batalha - ferimentos na cabeça e 

lesões cerebrais traumáticas ou perturbação de stress pós-traumático7 

(Oliveira e Gomes, 2014). Apesar de a musicoterapia ser uma prática 

antiga na Humanidade, foi apenas no final do século XX que esta 

aumentou de importância na maior parte do mundo industrializado 

(Oliveira e Gomes, 2014). 

Depois de analisar a história da música terapêutica, é de salientar 

que a música envolve reações por parte do corpo, a nível hormonal, 

físico-motor e psicológico (Bergold, 2009, apud Oliveira e Gomes, 2014). 

É de constatar que fatores como a frequência ou altura, intensidade, 

timbre e harmonia influenciam o ser humano (Oliveira e Gomes, 2014). 

Em suma, existem vários benefícios quanto à prática musicoterapeuta, 

 
6  Descreve emoções que influenciam o comportamento humano. Pp. 161-162, 
Keynes, “The General Theory of Employment, Interest and Money" London: 
Macmillan, 1936 
 
7 O Stress Pós-Traumático é uma grave perturbação psicológica que ocorre quando 
uma pessoa é exposta a um evento traumático causador de ansiedade extrema e 
pânico como, por exemplo, acidentes naturais, atos de violência ou guerras. Clínica da 
Mente - Psicoterapia HBM. “Stress Pós-traumático - Causas, sintomas e tratamento | 
Clínica da Mente”, https://www.clinicadamente.com/stress-pos-traumatico/, acesso 
em 19 de março de 2020. 
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tais como a adequação do desenvolvimento motor, a estimulação de 

fala entre outros (Oliveira e Gomes, 2014). 

 

 Existem várias metodologias e técnicas exercidas, onde o 

musicoterapeuta se coloca no lugar do paciente de modo a 

corresponder às necessidades deste (Oliveira e Gomes, 2014). De 

acordo com relatos de musicoterapeutas, as técnicas mais utilizadas 

são a Improvisação Musical, Recriação, Audição Musical, e Composição 

(Nascimento, 2006, apud Oliveira e Gomes, 2014). A musicoterapia é 

uma área em que a música age de forma inesperada nas pessoas e por 

isso tal como descrito previamente, existe a necessidade de inovação 

na terapêutica musical (Oliveira e Gomes, 2014). 
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1.3 Design como ferramenta para terapias através dos sons e dos 

sentidos 

 

O amor é um sentimento em que inúmeras obras de arte se 

inspiraram e dedicaram. Nas palavras de Louise Purbrick, o design 

pode criar objetos com carga emocional, desenhando formas 

agradáveis ou funções úteis (Moran, 2014).  

Há emoção na cultura material: podemos observar isso na ligação 

das pessoas aos objetos, como os presentes, que as podem transportar 

às pessoas que os ofereceram, a memórias, e por isso a sentimentos. O 

tricot é também exemplo de um objeto emocional, onde há uma 

associação a quem o pratica baseada numa ideologia sociocultural de 

“boa mãe” e “boa mulher”, assim como conotações de “fazer e 

recomendar” – uma ética de “fazer por si próprio” (Goodwin and 

Huppatz, 2010, apud Moran, 2014). 

O design emocional é alcançado através do apego, interações e 

ligações que provêm da ligação emocional forte entre o utilizador e o 

objeto; através da característica de envelhecimento do objeto com o 

tempo e o uso; do significado que os utilizadores partilham com o 

produto (Moran, 2014). Estes fatores podem ser praticados na terapia 

musical através dos sons e dos sentidos, uma vez que como descrito 

antes, o instrumento musical é a ligação de comunicação entre o 

musicoterapeuta e o paciente (Chadwick e Clark, 1980), assim como é 

possível de reforçar o apego emocional entre o paciente e o 

instrumento musical, já que a música tem uma carga emotiva no ser 

humano.  

De acordo com Maslow (Walter, 2011), o ser humano tem uma 

hierarquia de necessidades: as primeiras são fisiológicas, as segundas 

são necessidades de segurança, de amor e de pertença a alguém, a 
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sensação de si próprio e de respeito pelos outros, a auto-estima. De 

seguida, é a auto-atualização, isto é, as necessidades de auto-realização 

e objetivos do ser humano (Fig.6). Para que as necessidades do 

utilizador sejam cumpridas, o produto deve ser primeiramente 

funcional, e consequentemente seguir esta hierarquia de necessidades 

(Walter, 2011). 

 

Na verdade, as experiências emocionais imprimem uma marca nas 

memórias a longo termo: as mais intensas são recordadas mais 

facilmente do que as mais neutras, o que pode ser explicado 

cientificamente. É o design emocional que permite os utilizadores 

comunicarem a outros a experiência positiva que tiveram com o 

objeto. Não precisamos de ver dois olhos e uma boca num produto 

para nos ligarmos emocionalmente a ele: isso é feito 

subconscientemente a partir de coisas abstratas como a perspetiva 

(Walter, 2011). O efeito estética-usabilidade também é notável: as coisas 

atrativas fazem com que as pessoas se sintam bem, facto que as leva a 

pensar mais criativamente. Como é que isso faz com que um objeto 

seja mais fácil de usar? Simples, fazendo com que as pessoas 

encontrem soluções mais facilmente aos problemas com que se 

deparam (Norman, 2005).  

 

 

Figura 6   Hierarquia de necessidades, Abraham Maslow (Walter, 2011) 
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A música é também algo atrativo ao ser humano, onde este vive 

numa procura de a produzir e ouvir (Koelsch, 2010). Qualquer ser 

humano quando ouve a sua música favorita a passar na rádio, sente 

mais prazer do que quando é ela própria a reproduzi-la e selecioná-la – 

isto deve-se à reação de surpresa, que intensifica a resposta emocional 

do indivíduo, criando uma marca na memória (Walter, 2011).  

Além do design, a música é também um elemento que pode 

carregar significados emocionais: a mesma age como meio de 

recuperação de memórias em pacientes com demência (Cuddy e 

Duffin, 2005, apud Vilar, 2018), pois cada música é associada a um 

acontecimento. Como se confirma, também os objetos são capazes de 

marcar através das experiências positivas que as pessoas possuem 

com eles, e por isso são criadas memórias associadas a essas emoções 

decorrentes da experiência (Walter, 2011). 

Por outro lado, a música influencia os sentimentos, emoções e 

humor das pessoas. Estas emoções alteram as estruturas límbicas e 

para límbicas - estruturas responsáveis pelo processamento das 

emoções (Stefan Koelsch, 2010). Existe uma ligação entre a música e o 

processamento nervoso, cujos efeitos psicológicos são apenas 

provados na sua influência emocional e memórias musicais (Koelsch, 

2010). 

A música possui também funções e significados sociais: as pessoas 

têm a necessidade de interagir com os outros para que se sintam 

felizes, caso contrário deterioram a sua saúde emocional. Ora, a música 

envolve essa interação entre pessoas pois está presente no contacto 

social, na empatia com o outro assim como consigo próprio, no 

desenvolvimento cognitivo, emocional e social, e na maior coesão 

social de grupos e motivação para manter relações interpessoais 

(Koelsch, 2010). 
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Relativamente aos sons e sentidos, tanto a música como o Design 

se ligam a estes. A abordagem multissensorial quanto aos produtos 

enriquece a experiência com os seus utilizadores, facto que se pode 

tornar vantajoso para portadores com algum tipo de deficiência 

sensorial (Schifferstein, 2011). Criando um ambiente terapêutico e 

relaxante, os cinco sentidos têm o poder de provocar emoções, 

potenciando a persuasão, relaxamento e cura das pessoas e por 

conseguinte proporcionam experiências positivas (Leone, 2008). 

Note-se que tanto o design como a música podem deixar uma 

marca, assim como criar um elo emocional com o ser humano. A 

dimensão emocional é fulcral no design: é a partir dela que tomamos 

decisões, a partir dos instintos. A lógica não consegue filtrar aquilo que 

atrai o ser humano (Walter, 2011).  Pelas razões descritas, parece 

oportuno que estes dois aspetos se reúnam num design de terapia das 

emoções. Logo, “o design é uma ferramenta de inovação e mudança 

que potencia as possibilidades que resultam da ligação entre o 

design e a musicoterapia.” (L. Norman e Norman, 2011, p.163). Em 

suma, a dimensão emocional existente tanto no Design como na 

Musicoterapia é oportuna num produto. 
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1.4 Contribuição do Design na melhoria das práticas músico 

terapêuticas  

 

 

“A força do design está em responder criativamente a 

interdependências complexas (…)”  

(Chamberlain et. al, 2015, p.3) 

 

 

A dimensão emocional é fundamental para que haja empatia entre 

o objeto e o utilizador. Desenhar produtos para cuidados de saúde 

abordando a dimensão emocional e sensorial do design, pode 

melhorar o bem-estar do utilizador em termos terapêuticos. O design 

pode realmente possuir um papel importante na área da terapia e 

saúde pelo seu processo inovador, criativo e estratégico baseado nas 

necessidades das pessoas, transformando-as numa experiência 

positiva (Giambattista, 2017), já que as experiências adquiridas destes 

indivíduos possuem cada vez mais significado no design (Park, 2015). 

Um dos tipos de objetos que respondem aos cuidados de saúde, são 

os produtos em que os utilizadores gerem a sua própria terapia 

autonomamente, abordados pela dimensão holística e emocional do 

design. Exemplo disso é o trabalho do designer Mickael Boulay (Fig. 7), 

um jogo de talheres desenhado para o desenvolvimento motor de 

utilizadores com esta limitação, que se destina à evolução dos 

movimentos a partir do uso do objeto (Giambattista, 2017). 
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Figura 7  Mickael Boulay – jogo de talheres “Dexterity Transitions” (Giambattista, 2017) 
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É fácil de notar que a partir da holística e emoção, e da sua 

abordagem antropológica, o design pode contribuir para as práticas 

musicoterapêuticas com um produto que seja desenhado para um 

distúrbio de saúde com o intuito de potenciar a terapia do paciente 

(Giambattista, 2017). 

Não descurando os efeitos da musicoterapia nos distúrbios 

fisiológicos e pelo facto de se verificar que é aplicada maioritariamente 

em doenças de foro psicológico, é de salientar que a musicoterapia 

tem eficácia no tratamento destas incluindo a ansiedade, a depressão, 

esquizofrenia, doença bipolar, e stress pós-traumático. Segundo 

estudos recentes, verifica-se que a musicoterapia é mais eficaz do que 

a psicoterapia ou tratamento por fármacos apenas (Krauss, 2019). A 

Associação Psiquiátrica Americana define a depressão como uma 

doença mental comum que afeta negativamente como o indivíduo se 

sente, pensa e age, e a ansiedade como uma doença onde os 

sentimentos de nervosismo e ansiedade são excessivos (Parekh, 2017, 

apud Krauss, 2019). Os estudos revelaram que a terapia pela música é 

eficaz em diminuir cerca de 95%  a ansiedade, o stress e a depressão 

(Krauss, 2019). 

Verifica-se também que uma das dinâmicas da musicoterapia é 

utilizar a improvisação da música nas sessões de tratamento, de modo 

a que os pacientes exprimam as emoções e tenham a experiência de 

estarem sob controlo daquilo que tocam. Por essa razão, muitas vezes 

os musicoterapeutas têm de fazer adaptações aos instrumentos para 

que sejam acessíveis a pessoas sem formação musical, como a 

afinação, e para que possam tocar livremente sem medo de errar nas 

notas, podendo torná-las dissonantes8 . Este exemplo é uma das 

 
8 Notas dissonantes são notas que dão a impressão de tensão e podem soar 
desagradáveis quando tocadas ao mesmo tempo; em termos harmónicos, num 
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oportunidades em que o design pode intervir. Além da possibilidade 

de adaptação de determinados instrumentos, outros fatores 

influenciam a escolha dos mesmos pelos musicoterapeutas, como o 

seu transporte, o tamanho e o custo (L. Norman e Norman, 2011). 

Entendeu-se que há possibilidade de inovação na intervenção do 

Design nesta área. Apesar de já se terem desenvolvido instrumentos 

musicais destinados à musicoterapia, esta tem sido abordada 

maioritariamente pela inclusão e adaptação dos instrumentos – a 

música adaptada. Apesar da música adaptada e musicoterapia se 

correlacionarem são áreas distintas. Por isso, a falta de projetos de 

design na musicoterapia pode dever-se ao facto de os instrumentos 

serem percebidos como pré-existentes, já adaptados, e sem 

oportunidade de mudança. O campo da musicoterapia é relativamente 

recente, e por isso possui ainda um mercado pequeno, o que pode 

também provocar a falta de abordagens pelo design. 

Consequentemente, o mercado-alvo deve ser o mais extenso possível 

para que haja mais hipóteses de o produto ser comercializado: atingir 

várias faixas etárias, várias doenças e incapacidades. Verifica-se ainda 

através do projeto de design na musicoterapia realizado por 

estudantes da Universidade de Loughborough, que além da 

componente musical, pode ser interessante a abordagem da dimensão 

multissensorial integrada nos instrumentos musicais, nomeadamente 

para crianças. Também se revela que a partir do objeto, se pode 

potenciar a interação dos pacientes entre si - um dos objetivos das 

sessões musicoterápicas (L. Norman e Norman, 2011). 

Perante isto, é fácil de compreender que o papel do design na 

musicoterapia, nomeadamente o seu caráter holístico e emocional tal 

 
acorde não se completam, e por isso precisam de ser resolvidas por acordes 
consonantes. Schmidt-Jones, Catherine. «Introduction to Music Theory», 2005, p.68. 
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como capacidade de mudança e inovação, pode contribuir para a 

terapia pela música, em todos os distúrbios a que se aplica. Por 

conseguinte, identifica-se a necessidade de adaptar instrumentos 

musicais para a musicoterapia - um objeto intermediário entre o 

paciente e musicoterapeuta (Benenzon, 1981, apud Gilboa e Almog, 

2017) - abrindo caminhos para o design contribuir nesta área. 
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1.5 Adaptação e criação de um instrumento musical para fins 

terapêuticos e necessidades específicas 

 

 

Segundo o sistema Sachs-Hornbostel 9 , os instrumentos musicais 

são divididos em quatro classes: os idiofones, em que o som é 

produzido pela vibração do instrumento; os membranofones, onde a 

membrana do instrumento vibra; os cordofones onde o som é 

produzido pela vibração da corda; os aerofones em que o som é 

produzido pela vibração de uma coluna de ar; e por fim, os eletrofones, 

em que o som é produzido eletronicamente (L. Norman e Norman, 

2011). Os instrumentos que são selecionados e produzidos para uso na 

musicoterapia tendem a ser caros, visto que o mercado para estes 

produtos é reduzido. Como já referido anteriormente, a escolha de 

determinados instrumentos musicais para as sessões de musicoterapia 

depende de vários fatores (L. Norman e Norman, 2011). 

Um exemplo de instrumento ideal para a musicoterapia são as 

taças de som (Fig.23). Consistem numa taça de madeira representando 

a beleza e estética da natureza, com cordas dispostas como uma 

harpa. A capacidade que estas taças possuem na sua ressonância 

harmónica tornam o som meditativo e relaxante, como será explicado 

posteriormente. Estas produzem um som também semelhante às 

harpas e pelo tipo de produção são um instrumento caro 10. 

Torna-se imperativo entender para que necessidades específicas o 

instrumento musical se destina, para que se possa reformulá-lo ou criá-

 
9  Sistema de classificação de instrumentos musicais, concebido por Erich von 
Hornbostel e Curt Sachs, em 1914. (Bastin e Hartmann, 1941) 
10 (Sounding Bowls by Tobias Kaye – Sounding Bowls in Tune with the Heart, 2015, 
https://www.soundingbowls.com/, acesso em 9 de janeiro de 2020) 
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lo a partir do design. Observa-se que a motivação do paciente para 

selecionar certos instrumentos musicais pode explicar-se pela 

dimensão multissensorial além do som da música - a textura e a 

sensação ao segurar e tocar o instrumento, assim como a sua 

aparência. Alguns problemas que o design pode solucionar são 

sugeridos a partir da análise do assunto: a produção de mais 

instrumentos acústicos que se adequem à terapia pela música; 

instrumentos acústicos que contenham elementos multissensoriais; e 

ainda, maneiras de criar um espaço terapêutico em diferentes 

ambientes (L.Norman e Norman, 2011).  

O caso de estudo dos designers Alvaro Sylleros, Patricio de la 

Cuadra, e Rodrigo Cádiz na conceção de um instrumento musical (Fig. 

9) – o “Arcontinuo” - demonstra a importância da interação entre o 

instrumento e o utilizador, tal como a relevância da característica 

ergonómica do mesmo (Fig. 8). De facto, a criação de instrumentos 

musicais é desafiante para a área do design, já que é uma tecnologia 

específica, onde estes objetos devem ser rigorosos a nível do desenho e 

de produção assim como na sua afinação. O instrumento musical deve 

ser intuitivo para o utilizador nos movimentos e gestos que ele visualiza 

ao interagir com ele, ou seja, este deve sentir que o instrumento 

responde às suas ações. 

Na verdade, a relação entre o utilizador e o instrumento na 

performance musical tradicional é complexa, já que o utilizador deve 

dominar o instrumento – fruto de uma aprendizagem demorada e 

rigorosa, contrariamente aos instrumentos desenvolvidos mais 

recentemente onde é a tecnologia que domina o instrumento (Sylleros 

et al., 2014) 
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Figura 9  Protótipo funcional – Arcontinuo (Sylleros et al, 2014) 

Figura 8  Estudo dos movimentos e ergonomia (Sylleros et al, 
2014) 
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Ao desenhar um instrumento musical, os designers devem ter em 

conta as capacidades e necessidades do utilizador, bem como os seus 

possíveis constrangimentos físicos ao produzir som no instrumento. 

Neste caso de estudo em particular, os autores descrevem o projeto de 

um instrumento musical eletrónico, em que os sons podem ser 

gerados sem quaisquer constrangimentos físicos. Os designers podem 

escolher a maneira como os utilizadores interagem com o instrumento 

(Sylleros et al, 2014). 

Em Portugal, apesar do número de pessoas com formação musical 

ter aumentado desde 2000, em 2011 apenas 862 pessoas tinham essa 

formação (Carvalho, 2011). Por isso, os musicoterapeutas necessitam de 

fazer adaptações dos instrumentos para os pacientes, com a finalidade 

de tornar mais fácil o uso do instrumento, para pessoas que não 

tenham conhecimentos musicais (L. Norman e Norman, 2011). Este 

facto pode aplicar-se também a outros utilizadores que estejam 

interessados num instrumento musical terapêutico, estimando-se que 

a sua maioria também não possua conhecimentos musicais desse 

nível. 

Neste caso do instrumento eletrónico (Arcontinuo, Figuras 8 e 9) 

apresentado previamente, a questão ergonómica, e a interação 

intuitiva e fácil nos instrumentos musicais acústicos parecem 

fundamentais. O processo de pesquisa de design deste caso de estudo 

– Arcontinuo (Figura 8 e 9) – consistiu em “capturar significado de 

identidades pessoais para perceber os seus comportamentos de 

interação, para poder dar forma a um objeto físico que incorpora 

esses comportamentos na intencionalidade do design” (Sylleros et al., 

2014, p.91).  

 

Este processo caracterizou-se sobretudo pela experimentação e 
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redesign, recorrendo a vários ciclos de fases de testes e desenho, 

também fundamentais na criação de instrumentos musicais (Hopkin e 

Scoville, 2010). Esta experimentação baseou-se num público de 

utilizadores específico, e numa série de entrevistas para perceber as 

necessidades e expectativas desses utilizadores onde os designers 

pudessem criar respostas. Os tópicos das perguntas incluíram: 

manipulação do instrumento; o controlo do timbre, ritmo e a 

tonalidade do instrumento; a cognição e a aprendizagem; a 

performance; instrumentos eletrónicos e instrumentos acústicos. As 

respostas forneceram pistas para o processo de design, e por isso, os 

autores acreditam que este método é valioso para conseguir um 

produto que corresponda às expectativas, sentimentos, necessidades, 

gestos e opiniões de um determinado público-alvo relativamente a um 

objeto musical (Sylleros et al., 2014).  

Outro caso de estudo que possui uma abordagem diferente já na 

dimensão material dos instrumentos musicais, é a inovação do 

material das guitarras acústicas. Exploram-se outros materiais além da 

madeira já que existem objetivos como:  um custo mais baixo; uma 

maior consistência a nível de construção, design, e qualidade; novas 

possibilidades estéticas; e, por fim, maior resistência a alterações 

meteorológicas, como a humidade (Pedgley et al., 2009). Houve uma 

abordagem estratégica do design denominada de inovação inspirada 

nos materiais (Fischmeister, 1989, apud Pedgley et al., 2009), que é um 

tipo de investigação de design baseado na prática, isto é, ir produzindo 

e desenhando consoante a investigação. A partir de critérios de 

estrutura, estética e acústica, estabeleceu-se o que iria ser desenhado e 

produzido, sendo eliminados todos os constrangimentos práticos e 

afunilando-os até ao resultado definitivo. A prevalência de aprender 

fazendo, neste caso de estudo inovador, demonstrou que desenhando 
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e pondo em prática, é um caminho fundamental para a inovação do 

produto no design de instrumentos (Pedgley et al., 2009). 
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1.6 Objetivos 

A proposta foca-se na produção de dois instrumentos musicais 

independentes, mas ligados entre si – uma ocarina e um idiofone, de 

forma a criar uma paisagem sonora. Objetiva-se que acima de tudo, os 

instrumentos sejam acessíveis e correspondentes às necessidades dos 

pacientes musicoterápicos, assim como dos musicoterapeutas. O 

instrumento musical é o intermediário de comunicação entre o 

paciente e o musicoterapeuta, e por isso também deve procurar 

responder às necessidades deste último. 

 Mais uma vez reforça-se que o projeto apresentado nesta 

dissertação não invalida que os instrumentos não possam ser utilizados 

de forma autónoma por outro tipo de público. Deve ser fácil de usar e 

intuitivo, e consequentemente ergonómico. Procura-se que responda 

a um público mais vasto, visto que há limitações e doenças muito 

específicas que só seriam respondidas através de um produto 

“personalizado”. Por isso a proposta centra-se em todas as doenças 

tratadas pela musicoterapia, não descartando possíveis limitações 

físicas ou deficiências. Os objetos musicais devem procurar facilitar a 

improvisação musical por parte do paciente, já que faz parte de uma 

das metodologias da musicoterapia- “as técnicas mais utilizadas 1. 

Improvisação Musical […] 2. Re-criação […] 3. Audição Musical […] 4. 

Composição” (Nascimento, 2006, p. 93, apud Oliveira e Gomes, 2014).  

Outra sugestão previamente analisada que parece ser importante 

no papel do design na musicoterapia é a dimensão multissensorial no 

objeto musical: além do som, o odor, a textura e o visual são outros 

fatores que enriquecem a experiência do utilizador, e por isso o apego 

emocional ao produto. Este é outro princípio por onde a proposta se 

deve guiar. 
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É proposta a tipologia de sopro num dos objetos musicais, a ocarina, 

já que o instrumento de sopro não só se associa ao controlo da 

respiração, e consequentemente, ao controlo de distúrbios como a 

ansiedade (Hanninnen, 2014), assim como a vibrações mais próximas 

do corpo. Estas vibrações têm influência no corpo humano, pois 

sintonizam-se com o ciclo circadiano, promovendo o bem-estar e o 

relaxamento, como irá ser exposto (Humphries, 2010). 

O processo de design deve ser rigoroso e detalhado já que qualquer 

alteração de material ou forma do instrumento altera a sua acústica 

(Pedgley et al., 2009). Com base na análise realizada, este processo 

deve ser sobretudo de experimentação, redesenhando e fazendo vários 

testes até se obter o resultado esperado. 
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1.7 Metodologia 

 

 

A metodologia adotada para o desenvolvimento desta dissertação 

consistiu na investigação sobre o universo da musicoterapia e o seu 

encontro com o Design perante as problemáticas existentes. 

Primeiramente, foi realizada uma investigação inicial sobre a terapia 

pela música, nomeadamente através das vibrações terapêuticas e o 

que estas induzem no ser humano, assim como os problemas que o 

musicoterapeuta e o paciente possuem ao utilizar um instrumento. 

Tudo isto foi realizado através de meios tradicionais de pesquisa como 

a pesquisa bibliográfica, análise de casos de estudo como artigos 

científicos, artigos em revistas académicas, livros, e outras dissertações. 

Também foram realizadas entrevistas a musicoterapeutas para que se 

entendesse onde o Design se pode enquadrar. Inicialmente era 

expectável fazer observações diretas de sessões de musicoterapia com 

os pacientes, mas existiram limitações perante o contexto do COVID-19, 

pelo que se decidiu fazer uma abordagem geral dos problemas 

encontrados na musicoterapia e nas suas sessões, sem responder a 

necessidades específicas de pacientes visto que não houve 

oportunidade de as recolher junto de casos específicos.  

Teve-se como objetivo recolher o estado da arte e referências a 

partir de instrumentos terapêuticos já existentes. Numa segunda fase, 

selecionou-se uma empresa, a LISLEI, onde se pôde realizar os 

protótipos, com a orientação do Prof. José Leite. Esta utiliza 

maioritariamente materiais como a madeira que mais tarde ao 

conversar com o professor, entendeu-se que seria o material a usar na 

produção dos instrumentos. 
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Com estas etapas concluídas, pretendeu-se ir ao encontro de uma 

forma que fosse fácil de utilizar por parte dos pacientes e que possuísse 

efeitos terapêuticos segundo os princípios estudados e recolhidos na 

revisão de literatura. 

O desenho foi uma das ferramentas fundamentais para que se fosse 

ao encontro da solução, assim como os ensaios sonoros. As 

ferramentas utilizadas para conceção da forma foram além do 

desenho manual, renders realizados no Autodesk Fusion 360. Também 

se utilizou o Adobe Illustrator para que houvesse mais rigor do 

desenho e apuramento da forma dos instrumentos musicais.  

Depois de definidas as formas procedeu-se à sua produção e a 

ensaios sonoros, onde continuamente se foram testando os materiais, 

acabamentos e forma, já que os mesmos foram fatores de apuramento 

do som. A metodologia deste projeto reveu-se na abordagem 

estratégica do design mencionada por Eddie Norman (Fischmeister, 

1989, apud Pedgley et al., 2009),  denominada de inovação inspirada 

nos materiais, que é um tipo de investigação de design baseado na 

prática, isto é, ir produzindo e desenhando consoante a investigação 

(Fischmeister, 1989, apud Pedgley et al., 2009), segundo os critérios de 

materiais, acabamentos e forma já mencionados, até chegar ao 

resultado definitivo. 
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1.8  Estrutura da dissertação 

 

A dissertação divide-se em quatro capítulos: a parte introdutória 

que faz uma contextualização sobre a musicoterapia e os aspetos 

oportunos em que o Design se pode integrar e responder à mesma, 

assim como a metodologia adotada; a revisão de literatura, onde é 

recolhido o estado de arte, os instrumentos e princípios terapêuticos 

que são referências para a proposta da dissertação, onde se enuncia a 

relação entre o Design emocional e a Musicoterapia; o projeto onde se 

explica o que foi realizado e produzido, assim como a investigação 

contínua de métodos de produção ao longo desse processo, e a 

proposta final; e por fim a conclusão, e o que deve ser investigado para 

se chegar a uma solução rigorosa e apurada. 
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CAPÍTULO 2 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Perfis de utilizadores e métodos da musicoterapia  

 

 

O designer deve corresponder às necessidades do mercado e os 

produtos que possuem diferenciação são por norma aqueles que o 

público não espera. O designer antecipa a necessidade, e oferecendo 

uma solução cria o produto (Edwards, 2003).  

O público a que se destina esta proposta não inclui apenas os 

pacientes, mas também os musicoterapeutas, visto que ambos fazem 

parte do universo da terapia pelo som. Segundo Natália Santos, 

musicoterapeuta do Centro Benenzon no Porto, a metodologia mais 

seguida pelos musicoterapeutas no centro é o chamado “Modelo 

Benenzon” – que consiste numa terapia em que se analisa todo o tipo 

de comunicação não verbal do paciente. Essa análise é feita a partir da 

comunicação pela música, sons, movimentos, olhares, onde todo o 

comportamento é a ponte de comunicação entre o paciente e o 

musicoterapeuta. Refere que há pacientes que por não se sentirem à 

vontade com o instrumento, tornam a análise da comunicação não 

verbal mais difícil para o musicoterapeuta. Existem também alguns 

casos de pacientes em que o tipo de sessão segue a componente 

falada, dependendo sempre da preferência de comunicação com que 

o paciente se sente mais à vontade. Afirma ainda que são realizadas 

sessões individuais, mas também de grupo (Santos, 2020)11.   

Assim sendo, há um reforço da ideia de que além da comunicação 

não verbal, o instrumento musical é a peça fundamental na 

musicoterapia para expressão do paciente e análise do 

 
11 (Santos, N., comunicação pessoal, 25 de janeiro, 2020) 
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musicoterapeuta. É assim necessário tornar esse elemento num objeto 

em que o paciente se sinta à vontade na sua expressão nos exercícios 

de improviso tal como outros solicitados nas sessões, de forma a que o 

tratamento e a comunicação paciente - musicoterapeuta seja eficiente. 

Relativamente aos pacientes, verifica-se que a seleção do instrumento 

com que pretendem trabalhar pode ser um dos aspetos a serem 

avaliados pelos especialistas para compreender o seu mundo interior 

(Gilboa e Almog, 2017).  

Os musicoterapeutas vêem-se obrigados a fazer uma adaptação 

segundo as necessidades específicas dos pacientes (Gilboa e Almog, 

2017). Segundo Maslow (Walter, 2011), é essa identificação das 

necessidades do público-alvo que permite ao designer perceber os 

seus objetivos ao desenhar para as pessoas. O musicoterapeuta faz 

essa adaptação, mas não do ponto de vista do Design, pelo que se 

torna necessário poder contribuir nesse sentido. 

A escolha que os utilizadores fazem quanto aos objetos também se 

prende à cultura e crenças a que estão associados, assim como nos 

diferentes ambientes musicoterápicos em que se inserem, que 

apresentam metodologias diferentes. As pessoas identificam-se 

maioritariamente com um instrumento – é como se fosse uma 

extensão do nosso corpo em que o transferimos para som (Alvin, 1977, 

apud Gilboa e Almog, 2017).  

Então, quais são as razões para os pacientes escolherem 

determinado instrumento? Uma delas é a maneira como o 

instrumento é usado e se o uso é sensorial ou simbólico. O sensorial 

denota toda a dimensão multissensorial já anteriormente descrita, 

enquanto que o simbólico, são as associações emocionais que o objeto 

provoca nas pessoas. Outro fator é a qualidade do instrumento, ou seja, 

o som, a forma, e a ação corporal ao tocar o instrumento (Gilboa e 
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Almog, 2017). Os instrumentos possuem várias características: as visuais 

como o tamanho, a cor, a forma, o material; assim como as auditivas – 

uns com sons mais metálicos, outros com sons mais quentes e frios. 

Estas características podem influenciar as associações que são feitas ao 

instrumento criando significados. (Gilboa e Almog, 2017) Assim, 

salienta-se mais uma vez que a dimensão multissensorial no design é 

importante para criar esses significados, onde se cria um apego ao 

objeto. Porém, a perceção é o resultado da interpretação do que se 

observa. Para um mesmo produto irão sempre existir perceções 

diferentes que dependem das experiências e imagens mentais 

acumuladas de cada observador, facto que acontece também na 

escolha de um determinado instrumento (Edwards, 2003). 

Nada invalida que apesar de a proposta se destinar especificamente 

para a Musicoterapia, que esta não possa ser também adequada a 

outros públicos que tenham necessidades semelhantes. Exemplo 

desses públicos são instrutores de yoga onde cada vez mais a essa 

prática se coaduna com concertos para um maior relaxamento. Uma 

instrutora de yoga, Jeannine Dietz, refere que introduz taças de som no 

início e no final das suas sessões. A mesma afirma que  

"Uma noite, fizemos uma meditação de chakra acompanhada por 

uma taça de som. O primeiro som da taça apanhou-me desprevenida. 

Ressoou com a parte mais profunda de mim e eu imediatamente 

soube o meu caminho.” 12. 

O Design deve por isso tentar abranger o máximo possível o 

público-alvo em que se foca, de modo a conseguir corresponder às 

suas necessidades e arranjar soluções que se adaptem, para que este 

se apegue emocionalmente a elas. 

 
12 (Hitting the Right Note - Yoga Journal, https://www.yogajournal.com/teach/hitting-
the-right-note, sem data, acesso em 20 de março de 2020) 
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2.2  Vibrações acústicas e os seus efeitos terapêuticos 

 

 

 

A meditação pelo som foi bastante usada por curandeiros 

tradicionais e xamãs, especialmente através da sua repetição para 

entrar num estado de transe ou estado de alteração de consciência. 

Também os monges tibetanos usaram o som para as suas práticas 

meditativas (Philips et al., 2019). 

A acústica demonstra que as notas de um intervalo perfeito estão 

intimamente relacionadas entre si. Estas notas soam particularmente 

bem juntas, um facto que tem sido notado desde, pelo menos os 

tempos da Grécia Clássica. Por essa razão, estes intervalos de som 

possuem o nome “perfeito”, podendo ser intervalos uníssonos (duas 

notas iguais), intervalos de oitava (exatamente a mesma nota na oitava 

seguinte – 8 tons de intervalo), de quarta e quinta perfeitas. Um 

intervalo de Quinta Perfeita é uma relação de sete meios-tons entre as 

duas notas (Schmidt-Jones, 2005). 

Ora, o intervalo de notas denominado de Quinta Perfeita13 é um 

arquétipo antigo onde já se verificavam alguns dos seus efeitos 

terapêuticos. A Quinta Perfeita possui uma relação tonal definida por 

uma proporção de 2/3, que se considerava possuir qualidades 

terapêuticas (Beaulieu, 2016). A descoberta do arquétipo da Quinta 

Perfeita foi realizada pelo matemático e filósofo Pitágoras que usou o 

monocorde para demonstrar a relação entre os números e a música.  

 
13 Um intervalo no som é um espaço preciso entre dois tons. A quinta perfeita é um 
intervalo de distância de cinco notas consecutivas numa escala diatónica, que 
corresponde a um intervalo de três tons e um semitom. 
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A primeira nota de um intervalo é definida na área da teoria musical, 

como nota fundamental. Para criar uma dupla vibração, ao dividir a 

corda na metade, os Gregos Antigos criaram o diapasão que produz a 

mesma nota, mas com um intervalo de notas de uma oitava, isto é a 

mesma nota, mas uma mais aguda e outra mais grave. O facto de 

possuir este intervalo de som cria uma vibração forte (Beaulieu, 2016).  

Na tentativa de dividir a corda do monocorde em 3 partes, 

percebeu-se que se conseguia uma proporção de 2/3 em que se 

conseguia a nota equilibrada da oitava – a Quinta Perfeita (Beaulieu, 

2016).  

Para se entender na teoria como as vibrações funcionam, é de 

salientar que as mesmas são o movimento que se dá numa onda de 

som. É o número dessas vibrações por segundo que constitui a 

chamada frequência. Como se verifica, o som musical não é apenas 

constituído por uma nota – possui variações, pelo que a nota base é a 

chamada nota fundamental, e essas variações as notas harmónicas. As 

notas harmónicas fazem parte da escala harmónica da nota 

fundamental.  Assim, há instrumentos que têm mais capacidade de 

possuir essas vibrações do que outros, devido às suas propriedades 

físicas e acústicas, tal como ao seu alcance total de notas. Esse é o 

chamado fenómeno de ressonância, ou seja, a vibração de um corpo 

quando atingido por uma onda sonora de frequência igual à 

frequência que esse corpo necessita para ser animado (Med, 1996). É 

isso que acontece no caso do diapasão que produz uma vibração forte, 

sendo por isso considerado ressonante. 

É de salientar que, se por exemplo, tivermos em conta como nota 

fundamental uma nota de Dó na primeira oitava do piano (C1) a 

mesma representa sensivelmente 33 Hz, e o segundo tom a seguir (D1) 

reproduz aproximadamente 37 Hz, o que resulta numa diferença de 4 
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Hz (Backus, 1977). Estes intervalos de som com diferenças de 

frequências mais baixas, verificam-se em notas mais graves. As 

diferenças de frequências estão associadas a diferentes estados de 

consciência: as ondas beta, dos 14 aos 20 Hz, que são encontradas no 

estado normal e acordado da consciência; as ondas alfa, dos 8 aos 13 

Hz, encontradas quando o indivíduo medita e sonha acordado; as 

ondas teta, dos 4 aos 7 Hz encontradas em estados de meditação 

profunda e sono; e as ondas delta que vão dos 0,5 aos 3 Hz e que se 

encontram no sono profundo, assim como meditação e cura profundas 

(Goldman, 1998). No exemplo referido, a diferença de frequência entre 

as duas notas encontra-se dentro do estado de meditação profunda e 

sono. Assim além da aplicação das Quintas Perfeitas terapêuticas, a 

inclusão de notas mais graves e um maior alcance de notas nos 

instrumentos musicais podem ser fatores que tornam o instrumento 

mais ressonante e mais eficaz a nível terapêutico. 

Segundo alguns estudos, além destas ondas de frequência, notou-

se que a frequência de 528 Hz tem influência positiva sob o sistema 

nervoso, reduzindo significativamente o stress dos indivíduos 

analisados. Entendeu-se que a música com uma maior frequência 

sonora aumenta a atividade do sistema nervoso parassimpático e 

reduz o stress em comparação à música com baixas frequências 

(Akimoto et al., 2018). 

A música mais usada atualmente é a chamada “música de 440 Hz”, 

em que o tom de referência para a sua afinação é de 440 Hz. 

Colocando como padronização de afinação a frequência de 444 Hz, 

obtemos os 528 Hz numa das notas constituintes da sua escala. O tipo 

de música que utiliza esta escala e frequência é chamado de “música 

de frequência solfeggio”.  Enquanto que a música produzida a partir 

dos 528 Hz produziu efeitos de redução e stress sob os indivíduos, a de 



DESIGN PARA A MUSICOTERAPIA 

 

61 

440 Hz não (Akimoto et al., 2018). Assim, a nota musical mais 

aproximada aos 528 Hz, é a de Dó (523 Hz) na quinta oitava do piano 

(Backus, 1977), possuindo propriedades terapêuticas. 

É apenas necessária uma mudança de tom ou meio tom assim 

como uma frequência, para influenciar a mente do ser humano. Por 

isso, a cura pelo som é a utilização de uma(s) frequência(as) com 

finalidade terapêutica para potenciar a habilidade natural de o corpo 

se curar, pois tudo o que existe possui vibração, e através das vibrações 

há um efeito no comportamento das partículas subatómicas. Este 

facto é provado pela ciência quântica (Beaulieu, 2016). Um dos 

exemplos de instrumentos que demonstra efetivamente este princípio 

de vibração são as taças tibetanas. Pode-se compreender que as taças 

têm um efeito poderoso – espiritual e curativo – e que conseguem ter 

efeitos benéficos para os seres humanos (Humphries, 2010). Uma teoria 

que explica o efeito da vibração da música no corpo humano é a 

sincronização, em que a observação da vibração na água é evidente. O 

nosso corpo possui 80% de água e por isso é lógico que as vibrações, 

como as produzidas pelas taças tibetanas, tenham efeitos fisiológicos 

no corpo humano. A sincronização é sobretudo um fenómeno em que 

a frequência exterior estimula o corpo a repor a sua própria frequência, 

já que um órgão fisicamente debilitado tem a sua frequência natural 

desequilibrada (Humphries, 2010). 

Os musicoterapeutas costumam utilizar propositadamente taças 

com um intervalo de quintas entre cada uma. Em suma, as Quintas 

Perfeitas e os seus harmónicos resultantes parecem possuir 

capacidade de influenciar o sistema nervoso parassimpático (Shrestha, 

2009 cit. por Humphries, 2010). 
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2.3  Instrumentos vibracionais e terapêuticos 

Um dos instrumentos musicais com efeitos terapêuticos é a taça 

tibetana (Figura 10). Estas taças foram usadas sobretudo por monges 

durante vários séculos em contextos religiosos, e têm começado a ser 

utilizadas mais recentemente para a musicoterapia (Humphries, 2010). 

As mesmas produzem som ao serem friccionadas na sua borda circular 

por um martelo de madeira ou couro (Terwagne e Bush, 2011). 

As taças tibetanas eram usadas com a finalidade de 

armazenamento de alimentos ou para realizar oferendas e ainda em 

rituais xamânicos. De origem asiática, as taças tibetanas com mais 

divulgação são as de Peter Hess (Figura 10) pela qualidade acústica que 

possuem. São feitas à mão e a sua composição precisa é desconhecida, 

mas habitualmente são feitas a partir de uma liga de bronze que pode 

incluir zinco, cobre, ferro, prata, ouro, níquel e estanho (Terwagne e 

Bush, 2011). 

Os metais constituintes incluem além do bronze, ouro, prata e ferro 

que os Tibetanos chamam de thogcha. Uma característica peculiar das 

taças tibetanas é o som longo, ressonante e harmónico que produz. O 

som depende da forma, do material e da força da borda da taça. De 

acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Peter Hess14, as taças 

tibetanas têm o poder de alcançar com o som todas as partes do  

 
14 (Why Singing Bowls, http://peter-hess-academy.com.au/why-singing-bowls/, sem 
data, acesso em 9 de fevereiro de 2020) 
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Figura 10 – Fabian Valentin, Taças Tibetanas Peter Hess (Pierre Stocker, 2019) 
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corpo, atingindo o psíquico para depois influenciar o físico, 

“massajando” todos os tecidos, órgãos, e células do corpo. Existem 

diferentes taças variando de tamanho e composição de materiais 

consoante a área do corpo que se pretende atingir com a terapia15.  

Um estudo descreve a meditação de som tibetana como uma 

prática que produz sons meditativos mantendo a concentração e 

tarefas cognitivas (Philips et al., 2019). A tranquilidade da mente 

relaciona-se com o bem-estar do corpo e isso é comprovado 

cientificamente (Brummel-Smith, 2008, apud Humphries, 2010). Assim 

as taças tibetanas provocam estados de relaxamento em que um dos 

seus efeitos consiste na sinestesia, visões espirituais, a transcendência 

do ego e o aumento da extensão do corpo. Esses estados de 

relaxamento estão associados à produção de ondas de som alfa 

(Humphries, 2010). 

Além da taça tibetana existem outros instrumentos como o gongo, 

por exemplo, que possui características como a ressonância e equilíbrio 

do som. Por se basearem no princípio das vibrações, todos estes 

instrumentos que irão ser descritos ajudam a potenciar todos os 

efeitos acima retratados (Humphries, 2010). Há outras características 

sonoras que provocam um estado de transe além da ressonância e 

vibração, como a repetição, as notas e frequências graves, assim como 

um tempo mais curto (Philips et al., 2019). 

A Tambura ou tampura (Figura 11) é um género de alaúde indiano, 

sem trastes constituído por um braço grande (Tambura | Musical 

Instrument, sem data)16. A sua utilização na meditação é adequada, já 

 
15 (Why Singing Bowls, http://peter-hess-academy.com.au/why-singing-bowls/, sem 
data, acesso em 9 de fevereiro de 2020) 
16 (Tambura | Musical Instrument, sem data, https://www.britannica.com/art/tambura, 
acesso em 11 de fevereiro de 2020) 
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que o som deste instrumento oferece uma sensação de relaxamento e 

hipnose aos ouvintes (Pierre Stocker, sem data)17. 

O Didgeridoo (Fig.11) é outro instrumento que é associado a 

propriedades curativas. Também conhecido como didjeridu ou yidaki, 

é um antigo instrumento tribal da Austrália. Produz um som muito 

peculiar, produzindo uma ressonância e frequência grave, alcançando 

desde os 55 Hz aos 80 Hz. Além disso, tocar um instrumento promove a 

concentração, não havendo qualquer suscetibilidade de distração, que 

é um dos objetivos da meditação (Philips et al., 2019).  

É de salientar que o Didgeridoo é tocado a partir de uma técnica de 

respiração peculiar - a respiração circular. Esta técnica permite manter 

uma nota pelo tempo que se pretende (Pierre Stocker, 2019), 

aproximando também o Didgeridoo às características meditativas das 

taças tibetanas. A meditação com o uso do Didgeridoo é mais eficaz do 

que a meditação isolada, que diminui o cansaço e stress (Philips et al., 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Peter Stocker, sem data, https://www.pierrestocker.com/diapasao-terapeutico-sons-
binaurais/, acesso em 23 de fevereiro de 2020) 
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Figura 11  Didgeridoo (Walsh, 2016)  

Figura 12   Tanpura , (SG Musical Tenor Tanpura/Tambura: Amazon.in: Electronics, 
sem data) 
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O Tambor Oceânico (Fig. 13) é um instrumento que faz alusão ao 

som do mar, e é constituído por um tambor de peles, sementes e bolas 

de aço. Também alude ao som da chuva, tendo como elemento 

principal o som da água, que dependendo da relação desta com cada 

paciente, pode produzir vários efeitos no indivíduo (Pierre Stocker, 

2019)15. 

Os instrumentos terapêuticos incluem também a Kalimba (Fig. 14) - 

instrumento de origem africana – mais conhecido como mbira ou 

piano de dedo. Surgiu na região de Zimbabué, quando o metal chegou 

à África. A Kalimba consiste numa caixa de madeira ressonante 

retangular ou redonda, com teclas de metal afinadas na escala 

ocidental, isto é, o género de escala musical mais familiar para os 

europeus.  

“À luz do sound healing, a Kalimba evoca o retorno ao lar, o 

carinho, a doçura e trabalha o arquétipo da criança interior, pois a sua 

suavidade cria um espaço de bem-estar instantâneo” (Pierre Stocker, 

2019)15.   

O Koshi (Fig. 15) é um género de carrilhão composto por cilindros de 

madeira que servem de caixa de ressonância com cordas metálicas 

presas à sua base. Estes carrilhões podem ter tonalidades maiores e 

menores e caracterizam-se por possuírem timbres bastante 

harmónicos (Pierre Stocker, 2019)15. 
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Figura 13  Tambor Oceãnico (Stocker, 2019) 

Figura 15  Carrilhão Koshi (Koshi, sem data) 
 

Figura 14   Kalimba (Stocker, 2019) 
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Os sons do monocorde (Figs. 16 e 17) são também usados na 

musicoterapia para alívio da dor, aumento da consciência sob o corpo, 

e relaxamento (E.-J. Lee et al., 2012). O monocorde é um instrumento da 

Grécia Antiga que serviu de estudo para os intervalos de notas. 

Consiste numa corda apenas e uma caixa de ressonância (Monochord | 

Musical Instrument, sem data)18. Observa-se que após o estudo dos 

intervalos de notas, os monocordes atuais foram alterados, possuindo 

mais cordas como se pode verificar nas Figs. 16 e 17. 

O Bajiinn (Fig. 18) é também um instrumento considerado 

meditativo, que se inspira nas taças tibetanas, no Didgeridoo e 

Diapasão. A partir de materiais como o bambu, a sua caixa de 

ressonância, e os tubos de alumínio suspensos no ar, consegue um 

prolongamento de som de 45 segundos. Além desta ressonância, a 

frequência criada pelo instrumento produz um ambiente calmo e 

terapêutico, apropriando-se a sessões de yoga, meditação, e 

mindfulness, assim como a músicos e produtores que pretendam 

adicionar novos sons. (Bajinn - A New Mindful Musical Instrument | 

Indiegogo, 2018)19. 

A flauta nativa-americana (Fig. 19) teve origem há cerca de 2500 

anos e é conhecida pelo seu som peculiar e escalas menores 

(pentatónica menor20), onde o som é produzido pelo ar que atravessa 

um canal alinhado a 45 graus. Os materiais mais utilizados eram 

aqueles que estavam disponíveis para os Índios usarem, desde o 

 
18 Monochord | Musical Instrument, https://www.britannica.com/art/monochord, sem 
data, acesso em 11 de fevereiro de 2020. 
19 Bajinn - A New Mindful Musical Instrument | Indiegogo, 2018, 
https://www.indiegogo.com/projects/bajinn-a-new-mindful-musical-instrument#/, 
acesso em 12 de fevereiro de 2020. 
20 Escala pentatónica menor- a escala pentatónica maior é constituída apenas pelas 
notas dó-ré-mi-sol-la-dó. A menor é semelhante, mas com as notas Ré Bemol e Lá 
Bemol, o que a torna menor, com um tom mais “blues”, já que esta é usada neste 
género de música (Teoria do Jazz, César Cardoso, 2016). 

https://www.britannica.com/art/monochord
https://www.indiegogo.com/projects/bajinn-a-new-mindful-musical-instrument#/
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bambu, ossos, pele e madeira (Cummings, 2008). O seu som está 

associado à cura e terapia, sendo utilizado frequentemente em sessões 

de yoga, terapia, e centros de meditação. Parece ter efeitos positivos 

sob condições traumáticas e distúrbios de ansiedade (Miller e Goss, 

2014). 

O desejo de compreender as energias internas e a natureza foi a 

razão para a China tocar o Gongo (Figura 20), tal como sucedeu com as 

taças dos Himalaias, no Tibete, Índia e Nepal. Há cada vez mais 

indivíduos que praticam meditação através deste instrumento para 

alcançarem o equilíbrio mental. Não se sabe ao certo a origem do 

gongo. Contudo, pensa-se que pode ter sido usado como sinal de 

ataque ou renúncia na guerra, assim como a representação do Sol para 

os agricultores, pela sua forma circular. No século VI, Buddha 

reconheceu o gongo como uma ferramenta essencial para a 

meditação e consciência. Os seus efeitos terapêuticos devem-se à sua 

riqueza em harmónicos que são transmitidos em vibrações para o 

corpo melhorando desde enxaquecas, dores menstruais, dores na 

coluna e lesões, até autismo e esquizofrenia (Pesek e Bratina, 2016). 
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Figura 16  Monocorde atual (Allton ZMB1G Mini Monochord, 2015) 

Figura 17  Monocorde Antigo (Kircher, 1650)  
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Figura 18  Bajinn (Bajinn - A New Mindful Musical 
Instrument | Indiegogo, 2018) 

Figura 19  Flauta Nativa-Americana  
 

Figura 20   Gongo (Gongo Oriental para 
relaxamento profundo, sem data) 
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A taça de som ou Sounding Bowl (Figura 21 e 22) é outro 

instrumento musical que foi criado para produzir sons terapêuticos. É 

composto por cordas e um corpo ressonante e harmónico em forma 

de taça, produzido a partir de madeira. A abertura da taça de madeira e 

as curvas dessa forma possibilitam a amplificação dos harmónicos. 

Existem variações deste instrumento com três diferentes 

configurações de cordas e com duas formas distintas. As suas variações 

incluem: as Lyre Bowls (Figura 23), Melody Bowls (Figura 24), Bridiging 

Bowls (Figura 25), Hermetic Bowls (Figura 26), Meditation Bowls 

(Figura 27), e Heart Bowls (Figura 28). O entalhamento destas taças é 

feito com o objetivo de criar uma textura (Fig. 22) que seja agradável, 

tanto a nível visual como tátil – componentes estas que como referido 

anteriormente, são elementos fundamentais no design multissensorial. 

A forma da taça inspira-se em conceitos como a Proporção Áurea, 

combinando aspetos como leveza e conforto visual que se 

correlacionam com a resposta acústica e ressonância. Esta taça de som 

destina-se a terapeutas, hospitais, instituições educacionais, assim 

como músicos (Sounding Bowls by Tobias Kaye – Sounding Bowls in 

Tune with the Heart, 2015)21. 

É fundamental explicar as variações de modelos deste tipo de 

instrumento, já que cada uma delas tem intenções específicas para 

determinados fins. Inspirada na lira grega, a taça de som Lira (Figura 

23), produz um som radiante e possui espaço para permitir maior 

liberdade de improvisação. Estes modelos possuem desde 7 a 23 

cordas. A taça de som Melodia (Figura 24) é a taça que possui a forma 

mais simples, e é também a mais fácil e acessível  

 

 
21 Sounding Bowls by Tobias Kaye – Sounding Bowls in Tune with the Heart, 2015, 
https://www.soundingbowls.com/, acesso em 12 de janeiro de 2020. 
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Figura 21 - Taça de Som ou Sounding Bowl (Sounding Bowls by Tobias 
Kaye – Sounding Bowls in Tune with the Heart, 2015) 
 

Figura 22 - Entalhamento da taça (Sounding Bowls by Tobias Kaye – 
Sounding Bowls in Tune with the Heart, 2015) 
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para a improvisação musical. A sua borda distingue-se por ser em 

forma de onda. O som é limpo e bastante rico em harmónicos 19. 

A taça de som Bebé (Baby) é semelhante à taça Melodia com a 

configuração das sete cordas. No entanto, são destinadas ao 

desenvolvimento de crianças desde o útero. São instrumentos fáceis de 

tocar para que as mães possam cantar acompanhando o seu som, 

durante e após a gravidez. A taça de som Ponte (Figura 25), tal como o 

nome indica, possui duas sequências de cordas que se cruzam umas 

com as outras o que permite uma interseção de sons, notas e 

harmónicos únicos. A nota mais profunda fica no centro da taça. Uma 

das sequências possui pinos de madeira mais clara que 

simbolicamente representam a Luz, enquanto que a outra possui pinos 

de madeira mais escura, representando a Escuridão, tal como se 

observa na Figura 25. Falando na dimensão holística, as duas em 

conjunto formam um equilíbrio, cruzando os dois hemisférios do ser 

humano19. 
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Figura 23 - Taça de Som - Lira (Lyre) (Sounding Bowls by Tobias Kaye – 
Sounding Bowls in Tune with the Heart, 2015) 

Figura 24 - Taça de Som - Melodia (Melody) (Sounding Bowls by 
Tobias Kaye – Sounding Bowls in Tune with the Heart, 2015) 
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Figura 25  Taça de Som – Ponte (Bridging) (Sounding Bowls by 
Tobias Kaye – Sounding Bowls in Tune with the Heart, 2015) 

Figura 26  Taça de Som Hermética (Hermetic)  (Sounding Bowls by 
Tobias Kaye – Sounding Bowls in Tune with the Heart, 2015) 
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Figura 27 Taça de Som de Meditação (Meditation)  (Sounding Bowls 
by Tobias Kaye – Sounding Bowls in Tune with the Heart, 2015) 

Figura 28  Taça de Som - Coração (Heart)  (Sounding Bowls by Tobias 
Kaye – Sounding Bowls in Tune with the Heart, 2015) 
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A ocarina (Figura 30) é outro instrumento que também tem 

resultados na área terapêutica. A origem da ocarina é fruto de 

várias lendas por todo o mundo. É um instrumento de sopro, de 

cerâmica, metal ou plástico, com forma de oval e com oito 

cavidades que se tapam com os dedos (Ocarina | musical 

instrument | Britannica, sem data)22. No entanto, as primeiras 

ocarinas remontam a meados de 12 000 A.C, onde os incas, maias, e 

povos astecas parecem ter desenvolvido as primeiras formas 

inpiradas em animais, como se verifica na Figura 29 (Warren, 2015). 

Pensa-se que a forma da ocarina moderna tenha sido criada no 

século XIX por Giuseppe Donati, na Itália. O número de cavidades 

subiu dos 4 para os 6, e depois para a ocarina standard de 10 furos. 

Nos 160 anos seguintes, foram adicionados mais 2 furos por uma 

fabricante japonesa, o que aumentou ainda mais o alcance de 

notas do instrumento para mais três meios-tons. (Warren, 2015).  

Assim como outros instrumentos de sopro, a ocarina também 

precisa da respiração abdominal para produzir som. Como se 

observou, os instrumentos de sopro podem ter benefícios para a 

ansiedade.  Isto é explicado pelo facto de os instrumentistas de 

sopro utilizarem a respiração abdominal, isto é, a utilização do 

diafragma na respiração, o que necessita de um maior controlo de 

ar. Portanto, a respiração abdominal é um exercício de respiração 

que deve ser praticado constantemente por um instrumentista de 

sopro. Verifica-se a partir de um estudo que a prática da ocarina é 

benéfica para as funções pulmonares de mulheres de meia idade 

(Baek et al., 2019). 

 
22 Ocarina | musical instrument | Britannica, https://www.britannica.com/art/ocarina, 
acesso em 25 de março de 2020. 

https://www.britannica.com/art/ocarina
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Figura 29  Ocarina 1300-1500 (Estilo Gayraca) 
(Ocarina | Tairona People; Gayraca Style | Pre-
Columbian | The Met, 1300-1500) 
 

Figura 30  Ocarina, afinação Fá (Thomann 10H Concert Ocarina F2, 2012) 
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Observa-se que instrumentos eletrónicos (como a Drum-Machine, 

Fig.34, explicada posteriormente) constituem uma grande parte dos 

esforços recentes no design de instrumentos e equipamentos 

musicais, revelando-se apropriados para a prática de musicoterapia 

(Crowe e Ratner, 2012). Verificam-se também determinadas 

metodologias e abordagens do Design na área da música, além da 

componente terapêutica, já que também é importante analisar a área 

do design aplicada à música no seu âmbito “geral”, devido aos 

métodos de inovação, desenho, e até aos processos de produção dos 

instrumentos. O material e a produção são relevantes na aplicação do 

design. A guitarra AVA é um exemplo desses esforços recentes - 

produzida por uma empresa do Parque de Ciência e Tecnologia da 

Universidade do Porto (UPTEC) é ideia de Júlio Martins e João Petiz. A 

guitarra (Figura 31) é aproximadamente 40% mais leve que uma 

guitarra tradicional, e insensível à temperatura e humidade, 

procurando reduzir o impacto do peso de uma guitarra num músico 

assim como manter a afinação durante mais tempo, respetivamente23. 

Segundo o designer António Rocha, os produtos são continuamente 

testados pela comunidade musical e o seu feedback tem impacto nos 

detalhes e características das guitarras24. Tal como as guitarras, a linha 

de produtos possui também um violino (Figura 33) e um mandolim 

(Figura 32) feitos a partir de fibra de carbono, tornando-os mais 

resistentes à humidade e temperatura.  

 
23 (Lusa, https://www.publico.pt/2010/12/19/culturaipsilon/noticia/empresa-do-porto-
vai-lancar-guitarra-em-material-composito-1471685, acesso em 2019-12-12) 
24 («ideiam › AVA Guitars», https://www.ideiam.com/?work=ava-guitars&lang=pt-pt, 
acesso em 2019-12-12) 
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Figura 31  Guitarra AVA, UPTEC.(«ideiam › AVA Guitars», 2019) 

Figura 33   AVA Mandolin 
.(«ideiam › AVA Guitars», 2019) 

Figura 32   AVA Royale 
.(«ideiam › AVA Guitars», 2019)  
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A drum-machine de um estudante da Royal School of Art, Alex 

Bluhme’s, é um dos exemplos de como o Design pode contribuir para 

a criação de um instrumento onde se pense sobretudo na interação 

utilizador-objeto. A drum-machine interativa, XOXX Composer (Figura 

34), utiliza uma interface analógica constituída por discos e ímans que 

à medida que vão girando, produzem sons digitais (XOXX Composer 

triggers sounds with rotating discs, Winston, 2015). O XOXX Composer 

possui 8 discos divididos por linhas coloridas para representar as 

quatro barras de compasso utilizadas nas pautas.  Como se verifica na 

Figura 35, por cada 4 cavidades, a primeira é marcada com um O e as 

outras três pelo X para que se representem os compassos. Esses discos 

possuem várias cavidades que são constituídas por ímanes de 

neodímio para que as pequenas esferas de metal que irão produzir o 

som se encaixem. À medida que os discos giram, as esferas de metal 

interagem com a interface eletrónica do dispositivo, que está 

escondida pela placa de madeira do produto. Há a possibilidade de 

controlar as rotações por minuto dos discos a partir de um botão, o que 

permite abrandar ou acelerar o tempo da música. Além desta 

funcionalidade, cada disco tem um botão de controlo à frente, para 

que se controle a frequência de cada som assim como o seu efeito. 

Também é possível conectar o produto a partir de um cabo USB ao 

computador, para que se possa utilizar esta interface em softwares de 

produção musical, como o Abbleton (XOXX Composer triggers sounds 

with rotating discs, Winston, 2015). 

Tal com o autor explica, o XOXX Composer é a materialização das 

funções de um software de produção, como o loop, samples e 

sequence, num “produto físico, cinético, tangível e escultural” (XOXX 

Composer triggers sounds with rotating discs, Winston, 2015), funções 

estas que poderiam ser também exploradas num instrumento 
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acústico terapêutico que possibilite o controlo dos seus sons, por 

exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34   XOXX Composer, Drum-Machine, Alex Bluhme's  (XOXX Composer 
triggers sounds with rotating discs, Winston, 2015) 

Figura 35  Colocação das esferas nas cavidades, (XOXX Composer triggers 
sounds with rotating discs, Winston, 2015) 
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Também importante de referir, é o redesenho da forma, consoante 

as necessidades do utilizador, como se verifica no exemplo do piano de 

cauda do pianista húngaro Gergely Bogányi (Figura 36) onde se 

pretendeu melhorar a qualidade do som produzido, e que resultou 

numa forma escultural (Bogányi Piano is a curvaceous take on the 

traditional grand, Howard, 2015). Tal como o piano, também o banco 

para o pianista consiste no mesmo conceito de linhas e formas, que 

segundo o mesmo, se “baseiam no movimento e na fluidez da música 

clássica” (Bogányi, 2015). 

O objetivo principal deste redesenho foi conseguir uma maior 

qualidade de som. O piano tradicional funciona através de martelos 

acionados pelo toque nas teclas, que por sua vez tocam nas cordas 

para que se produzam os sons. Com a ajuda de engenheiros, Bogányi 

modificou a placa de som, isto é, a área onde se localizam as cordas, 

dentro de uma estrutura de ferro e madeira alterada (Figura 38). Esta 

modificação deve-se à tentativa de aumentar a resistência do piano às 

condições atmosféricas para que o instrumento se mantenha afinado 

por mais tempo. Também possui guias para as cordas na extremidade 

do pino de afinação, para que se garanta a altura correta e 

comprimento de cada corda. Tal como se verifica na Figura 37, este 

piano em vez de possuir três pernas como no piano tradicional, possui 

apenas duas para que o som se propague eficientemente para a 

audiência durante os concertos (Bogányi Piano is a curvaceous take 

on the traditional grand, Howard, 2015). 
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Figura 36 - Piano Bogányi  (Bogányi Piano is a curvaceous 
take on the traditional grand, Howard, 2015) 

Figura 38 - Alteração da placa de som  (Bogányi Piano is a 
curvaceous take on the traditional grand, Howard, 2015) 

Figura 37 - Duas pernas  (Bogányi Piano is a curvaceous 
take on the traditional grand, Howard, 2015) 
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Outro exemplo do design aplicado na música é o instrumento 

“Stone Pad” (Figura 39), que foi criado pelos designers Ryu Yamamoto 

e Leonardo Amico do grupo italiano Fabrica. Este instrumento consiste 

numa sequência de pedras que servem de elemento percussivo. Cada 

pedra está em cima de um pilar de madeira, para que quando 

pressionadas possam emitir notas musicais. O Stone Pad é um 

instrumento que utiliza uma interface de instrumentos musicais digital 

denominada de MIDI, frequentemente utilizado por artistas de música 

eletrónica (Figura 40) (Fabrica Creates Stone Pad Musical Instrument 

from Stones and Wood, 2014). 

O design do instrumento baseia-se na escala de dureza dos 

minerais de Mohs, visto que as pedras que estão nos pilares mais altos 

correspondem às notas mais altas. A espiral ascendente pela qual todo 

o instrumento musical se guia é uma referência sobretudo visual para 

quem o toque. O Stone Pad foi desenhado especialmente a pensar na 

música de um dos colaboradores da equipa da música no grupo 

Fabrica, um violinista columbiano, Jhon Montoya (Fabrica Creates 

Stone Pad Musical Instrument from Stones and Wood, 2014). 

Estes exemplos são mais um caso de como o Design pode 

contribuir para a criação de novos instrumentos musicais pensando no 

público-alvo, na melhoria da interação utilizador-objeto ou até na 

inovação dos materiais a serem usados.  
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Figura 39 - Stone Pad, instrumento musical (Fabrica Creates Stone Pad 
Musical Instrument from Stones and Wood, 2014) 

Figura 40 - Ligação eletrónica para o computador; converte a pressão feita 
nas pedras para sons eletrónicos (Fabrica Creates Stone Pad Musical 
Instrument from Stones and Wood, 2014) 



DESIGN PARA A MUSICOTERAPIA 

 

89 

2.4  Materiais e a acústica 

 

 

O material é o fator que possibilita o design – mesmo que possua 

características naturais atrativas, deve ser enformado, unido e acabado 

para que possa resultar num produto (Edwards, 2003). 

Não é só o design que apresenta um potencial em vários usos, mas 

também o material que dita o uso que o objeto irá ter. Uma folha de 

papel não serve apenas de suporte de traço, pois pode ser dobrada, 

recortada e torcida. Dependendo do material, um objeto pode ser 

definido para fins distintos do seu fim original (Moura, 2019). 

Vivemos com materiais à nossa volta e somos a única espécie que 

cria e desenha objetos que nos estão acessíveis através dos materiais. 

Como já explicado, temos a capacidade de ver outros aspetos no 

objeto além da sua forma, já que podem carregar significados e 

simbolismos. (Edwards, 2003) 

Especificamente neste caso da seleção dos materiais para fins 

acústicos e sonoros, deve ter-se em conta o conhecimento que um 

luthier 25  possui nos processos, materiais e acabamentos dos 

instrumentos musicais. É sobretudo um processo artesanal, em que é 

necessário muito conhecimento e rigor na seleção das madeiras mais 

indicadas, na execução das peças, na montagem, e ainda no 

acabamento. Torna-se imperativo entender quais as madeiras com 

melhores propriedades sonoras. Por exemplo, o violino utiliza 

diferentes madeiras para cada peça, consoante a função que cada uma 

desempenha. É constituído por madeiras como a epícia - pícea excelsa 

ou picea abis, que é uma madeira resinosa de baixa densidade, e com 

 
25 Construtores de instrumentos de corda e caixa de ressonância, ou seja, de violinos 
e outros instrumentos da sua “família”. O termo, que é francês, derivado luth que 
significa alaúde (Brito e Brito, 2009). 
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grande velocidade de som, entre 5 e 6 mil m/s, o que lhe oferece 

qualidades de ressonância. O ácer é também uma das madeiras 

utilizadas, onde as suas variedades como o ácer plano e o ácer 

sicómoro são preferidas. Possuem como propriedades densidade 

média, e baixa velocidade de propagação do som, entre 3 e 4 mil m/s. 

Para peças que exijam maior densidade e dureza, utiliza-se o ébano de 

Ceilão (Brito e Brito, 2009). 

No caso dos instrumentos de sopro, não é o material que determina 

a qualidade do som, mas sim a interação do material com a coluna de 

ar fechada. O amortecimento da vibração é mais baixo em 

instrumentos que tenham acabamentos mais suaves, assim como os 

orifícios que devem possuir cortes precisos e arredondados, uma vez 

que a qualidade do som do instrumento se deve ao seu acabamento 

(Ulrike G.K. Wegst, 2008).  

A madeira é um material bastante utilizado por exemplo, para 

instrumentos de cordas. Isso deve-se a vários fatores: o peso que em 

comparação aos outros materiais é mais leve, e a maior resistência 

sonora (Yoshikawa e Waltham, 2014). 

Porém, a influência das madeiras no som dos aerofones e idiofones 

serão analisadas mais profundamente, já que foram estas as classes de 

instrumentos desenvolvidos no projeto desta dissertação. 

As madeiras mais comuns na produção de instrumentos incluem, a 

madeira de freixo, nogueira, cedro, sumagre e ácer. No entanto, para a 

tipologia de sopro são mencionadas madeiras como a madeira de 

bétula, e o marfim - material utilizado nas flautas nativas americanas 

(Cummings, 2008). 

A madeira para a tipologia de sopro deve possuir sobretudo alta 

densidade e granulação fina, para que o objeto produzido possa ser 

perfurado com grande precisão. Essa precisão tem grande influência 
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sob a qualidade final de som do instrumento. A madeira deve ser 

suficientemente estável em relação à humidade. Além destas madeiras 

para a produção de instrumentos de sopro, outra igualmente 

adequada, é a madeira de bambu.  Os instrumentos mais conhecidos 

produzidos com bambu, são as flautas de pã. O bambu tem 

exatamente as propriedades pretendidas para a qualidade de som 

num instrumento de sopro: possui uma alta densidade e estrutura fina. 

Para haver um aumento de resistência à humidade ou alteração de 

forma, o bambu pode ser melhorado ao impregnar-lhe um 

acabamento de óleo ou parafina (Ulrike G.K. Wegst, 2008).  

Ora, tal como referido anteriormente, a qualidade de som e 

características dos instrumentos de sopro dependem da coluna de ar 

do instrumento - a sua forma, o seu comprimento, e forma exata dos 

orifícios para os dedos. Deve-se ainda ter em conta a expectativa de 

vida de um produto, assim como a possibilidade de renovação do 

material, que no caso da madeira parece benéfico nesse sentido 

(Edwards, 2003). 

Um dos materiais também utilizado frequentemente na produção 

de instrumentos musicais é o bronze. Alguns instrumentos musicais de 

bronze já são usados há milénios, que se foram desenvolvendo para os 

instrumentos que conhecemos hoje (Herbert, 1997). Uma onda de som 

move-se através de um meio, de que depende a velocidade do som. O 

bronze é um dos materiais que além do cobre por exemplo, possui 

uma velocidade de som longitudinal de 4700 m/s e transversal de 2100 

m/s, o que indica uma maior propagação de som pois percorre uma 

maior distância (Kuttruff, 2007). Na verdade, o bronze é utilizado nos 

instrumentos de sopro, e nunca sofreu grandes alterações na história, 

visto que não causa nenhum tipo de problema e é um material fácil de 

trabalhar por ser maleável (Zappas, 2007). 
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No caso dos idiofones, a maior influência na qualidade do som 

reflete-se na escolha da baqueta, da mesma forma que a qualidade do 

feltro tem no martelo do piano. Uma baqueta mais dura na sua 

superfície produz um som mais penetrante e alegre, enquanto que 

uma baqueta mais suave produz um som melancólico mais adequado 

a notas graves. As madeiras que tenham alta densidade e baixo 

coeficiente de perda de som são as mais indicadas para os 

instrumentos (U. G. K. Wegst, 2006). Também é importante a seleção 

do material a ser tocado, uma vez que essa é mesmo a definição do 

idiofone – o som produzido pela própria vibração do instrumento. 

Neste caso, teve-se como objetivo que o material a ser tocado 

possuísse prolongamento de som, daí a razão para a análise anterior 

das propriedades sonoras do bronze. 

Ora, os estilos estão por vezes associados a determinados materiais, 

porém o material só adquire um estilo assim que integra um produto 

como no caso dos instrumentos musicais. Deve haver uma seleção 

cuidada do material que se aplica ao produto, pois o designer deve ter 

em conta o público a que o seu produto se destina: desde crianças até 

aos idosos. Os materiais possuem quatro dimensões: engenharia, uso, 

ambiente e perceção; onde a primeira se destina a compreender a 

ciência dos materiais assim como as propriedades técnicas, como se 

analisa neste subcapítulo; a segunda tem em conta o corpo humano e 

as suas capacidades, onde o produto seja conveniente, seguro e fácil 

de interagir – os fatores humanos, que constituem a ergonomia; a 

terceira que se relaciona com a dimensão ambiental em que o produto 

deve possuir características como a extensão do seu tempo de vida a 

partir de materiais de qualidade que vão adquirindo valor e desejo com 

o tempo, tendo consequências positivas para o ambiente; a quarta, a 

dimensão da perceção, que se aplica à componente multissensorial do 
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design envolvendo a visão, o olfato, o paladar, o toque e a audição, em 

que cada material oferece atributos relacionados aos sentidos.  

A madeira usada nos instrumentos musicais, é exemplo da 

interação dos utilizadores com os atributos técnicos e estéticos. É um 

material que tem uma textura própria, que outros não possuem e por 

isso, é acima de tudo tátil – é percecionada como sendo mais leve, 

quente e macia. É também associada a cheiros e sons característicos e 

ligada à ideia da manualidade, artesanato e consequentemente, à 

tradição. Também é um material conhecido pela obtenção de valor à 

medida que vai envelhecendo, pois, ganha mais caráter provido da sua 

manualidade e personalidade, também associadas ao designer. Por 

isso, além de todas as características já referidas, o material exerce 

grande influência na forma dos produtos (Edwards, 2003) . 

A seleção do material deve assim ser ainda mais rigorosa no caso 

dos instrumentos musicais, pois o som depende não só do material, 

mas também da forma, como se verifica a seguir.  
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2.5 Forma e Som 

 

 

Uma das frases mais icónicas do design é da autoria de Louis 

Sullivan, “a forma segue a função” (Edwards, 2003). 

O design diz respeito, ao ato de projetar, de tomar decisões que 

adequem, por exemplo, forma a função (Moura, 2019), e por isso, os 

designers procuram aliar o aspeto funcional com o aspeto simbólico e 

estético (Edwards, 2003). 

Segundo Francisco Providência (Moura, 2019), o processo do design 

divide-se em três partes “A tecnologia da sua construção, com todos 

os constrangimentos e potencialidades plásticas que isso implica; a 

autoria, como aquele recurso, singular ou coletivo, que constitui o 

imperativo da cultura, onde, porventura, se produz, a beleza; e o 

programa, ou seja, a finalidade do objeto invocada pelo cliente e 

respetiva expectativa funcional.” (Moura, 2019, p.13).  

Ora, o objeto possui uma determinada forma para que corresponda 

à expectativa funcional do utilizador, já que a forma e a função estão 

ligadas. Mas também o som se liga à forma através da perceção 

cognitiva do utilizador, isto é, como os utilizadores percecionam e 

associam a sua forma a outras sensações. O estudo dos “Efeitos do Som 

e da Forma no Design”, investigado por Tyan-Yu Wu e Alan Lee, 

demonstra que a partir de formas menos volumosas há uma 

associação a um volume de som mais baixo e a uma tonalidade mais 

aguda, enquanto que as formas que possuem ângulos mais 

acentuados são associadas a um volume de som mais alto e tonalidade 

mais aguda, e as formas mais arredondadas correspondem a um 
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volume de som mais baixo e uma tonalidade mais grave (Wu e Lee, 

2018). 

 Foram expostas várias formas com tamanhos diferentes, e 

entendeu-se que os processos cognitivos das pessoas em associar a 

forma dos objetos e o seu volume de som corresponde à realidade. 

Assim, os participantes do estudo perceberam que o tamanho do 

objeto era menor quando o volume de som era baixo e com uma 

tonalidade mais aguda, e vice-versa. Este facto é importante para que o 

designer una condições como o tamanho, forma e som do produto de 

forma consistente, para corresponder à expectativa do utilizador. Ou 

seja, o produto deve encaixar-se no processo cognitivo dos utilizadores 

para que os mesmos entendam a interface do design e o próprio 

produto, o que resulta numa experiência positiva quanto ao mesmo – 

fator também fundamental. Tudo isto significa que as respostas 

emocionais dos utilizadores são influenciadas pela forma como 

compreendem e interagem com o objeto, na maneira como usam os 

objetos inconscientemente a partir das affordances26  do mesmo. 

Assim, se um objeto for congruente nas suas dimensões - por exemplo 

visuais e auditivas, vão existir reações emocionais positivas por parte 

dos utilizadores. Se um objeto for incongruente, causará frustração e 

confusão por parte do utilizador que não conseguirá compreender o 

objeto nem a sua interação com ele, o que desencadeará reações 

emocionais negativas (Wu e Lee, 2018). 

Por outro lado, a dimensão acústica do som é também influenciada 

pela forma dos objetos e outros fatores. No caso das cordas, o som 

 
26 O termo “affordances” refere-se à relação entre um corpo físico, objeto e uma 
pessoa (ou, nesse caso, qualquer agente interagindo, sejam animais ou humanos, ou 
mesmo máquinas e robôs). Uma “affordance” é uma relação entre as propriedades de 
um objeto e as capacidades do agente que determina como o objeto poderia 
possivelmente ser usado (D. A. Norman, 2013). 
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depende não só da maneira como a corda é excitada (podendo ser 

com palheta, arco), mas também o sítio onde essa excitação é 

realizada. Como o som da corda é projetado numa área pequena, a 

mesma necessita sempre de uma superfície ressonante. Quanto maior 

a superfície ressonante, maior a impedância acústica 27  e 

consequentemente o aumento do som das cordas. Portanto, no caso 

dos instrumentos de cordas, a qualidade do som do instrumento 

depende da forma, posição, e qualidade da madeira. Já no caso dos 

instrumentos de sopro o som é produzido de três maneiras distintas: 

com o sopro de ar do instrumentista através de um determinado tipo 

de abertura como no caso da flauta e da ocarina; pela vibração dos 

lábios, como no caso da tuba e do trombone; e pela vibração da 

palheta como no caso do saxofone, clarinete e oboé. O funcionamento 

da ocarina, já referida anteriormente é diferente da flauta por exemplo. 

Isto porque a sua ressonância não é devido à forma tubular nem à 

posição dos orifícios, mas sim uma combinação entre as cavidades, 

incluindo também a cavidade do bocal. À medida que o número de 

orifícios aumenta, a sua ressonância também. No caso dos metais, o 

timbre dos tubos dos órgãos também depende da forma e tamanho 

que possui. No caso do clarinete, a eventual alteração do comprimento 

do seu tubo influencia a frequência da ressonância, assim como se 

pode verificar no caso dos saxofones que diferem em vários tamanhos 

desde a tonalidade mais grave à mais aguda (Raichel, 2006). 

Também é fundamental referir que a improvisação no processo 

criativo se revela interessante para a conceção da forma, como o caso 

anteriormente referido de Philipp Weber. Um dos exemplos que 

 
27  A impedância acústica é a resposta acústica do instrumento para todas as 
possíveis frequências (What is acoustic impedance?, 
https://newt.phys.unsw.edu.au/jw/z.html, acesso em 18 de junho de 2020) 
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Chimero (2012) compara na sua análise ao processo de improviso na 

criação e design de objetos, é a música jazz, nomeadamente o álbum 

Kind of Blue de Miles Davis, também improvisado por completo, 

quando gravado. 

Por isso, no processo de fabrico dos instrumentos musicais, a 

produção manual, a experimentação e a sua improvisação podem ser 

fundamentais no processo criativo. Como se verifica, a forma tem 

influência sob o som do objeto, e por isso no processo manual é preciso 

ir redesenhando o objeto consoante o som pretendido. Tendo já uma 

estrutura formal pré-concebida, vai-se apurando a forma para que se 

apure o som.  

“Sometimes the results of graceful rethinking can 

be thought of as magic, because it produces 

something we previously thought to be impossible” 

(Chimero, 2012, p.53). 

 

Os produtos originados por uma abordagem essencialmente 

processual possuem resultados inesperados, pois exploram terrenos 

nunca realizados (Chimero, 2012), abordagem essa que pode ser 

utilizada no processo manual e desenho de um objeto. 

A forma é influenciada pelos materiais e pela função e objetivos do 

projeto. No entanto estes não são os únicos fatores de influência. Os 

consumidores compram os objetos que gostam sendo influenciados 

pela publicidade e pelas tendências. A forma segue a moda, pois o 

público é atraído pelo humor dos objetos, o luxo, a perfeição e as 

novidades. Ainda assim, o material e o processo são os fatores que mais 

influenciam a forma, (Edwards, 2003) e consequentemente 

influenciam o som. 
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2.6 Design para emoções positivas 

 

 

Cada vez mais tem sido explorada a dimensão multissensorial no 

Design, especialmente no que toca à área do produto. Anteriormente, 

entendeu-se a importância na dimensão visual, tátil, olfativa, auditiva, 

visto que cria uma conexão emocional entre o público-alvo e o 

produto. Esse desenvolvimento na parte multissensorial tem sido 

realizado através da exploração de novos materiais e processos 

(Edwards, 2003). Além disso, todas as impressões sensoriais 

contribuem para a experiência do utilizador com o produto 

(Schifferstein e Desmet, 2008). 

Ao estudar uma variedade de experiências sensoriais, confirmou-se 

que os produtos que têm enfase nas sensações visuais e auditivas, são 

associados a experiências e sentimentos mais positivos e possuem 

grande capacidade de atrair a atenção dos utilizadores (Wu e Lee, 

2018). 

Note-se que a dimensão multissensorial é fundamental até para a 

segurança do produto, caso contrário irá provocar desconfiança por 

parte do utilizador, e consequentemente, emoções negativas. Exemplo 

disso foi a introdução de novos elétricos como uma das atrações 

turísticas preferidas, na Bélgica em 1980. Contudo, verificou-se que no 

primeiro ano após a implementação do elétrico houve um aumento de 

acidentes graves. Percebeu-se que a causa desses acidentes, era o 

facto de o elétrico ser demasiado silencioso fazendo com que os peões 

não se apercebessem da sua chegada. Posteriormente, foi feito um 

redesign para que se introduzissem sons que alertassem os peões 

(Schifferstein & Desmet, 2008). Este caso demonstra a importância que 

um produto possui em estimular os sentidos humanos. Os objetos 
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físicos têm peso, textura e superfície, o que se denomina de 

tangibilidade no design (Norman, 2005). No caso da musicoterapia, que 

se aplica a inúmeras doenças, pode revelar-se importante estimular 

todos os sentidos através do produto para o objetivo de relaxamento e 

de tornar o produto mais intuitivo na sua utilização. 

Um produto pode incitar prazer, porque tem uma aparência bonita 

ou tem um odor e toque prazeroso, e produz um som agradável. Por 

isso, a estimulação dos sentidos cria significados conotativos, 

simbólicos, semânticos e expressivos ao utilizador. Assim, ao interagir 

com o produto ele pode corresponder ou não aos objetivos do uso do 

utilizador e consequentemente desencadear respostas emocionais 

como a admiração, ou nos outros casos, frustração (Schifferstein e 

Desmet, 2008). 

O fator surpresa no design multissensorial também é relevante. A 

designer Madieke Fleuren criou objetos (Fig.41) baseados na 

incoerência entre aquilo que o objeto parece ser visualmente, e aquilo 

que é na realidade quando se toca. Fazem parte desses objetos, vasos 

que parecem ser feitos de cabedal, e, no entanto, são produzidos a 

partir de porcelana que imita este material na sua textura. Estes 

aspetos incitam curiosidade no utilizador que vai querer explorar mais 

o objeto (Ludden, 2008). Também na musicoterapia pode ser um 

aspeto importante a ser trabalhado devido ao fator surpresa já referido, 

estimulando os sentidos e motivando o paciente à terapia pela música. 
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A dimensão olfativa também é fundamental na experiência do 

utilizador perante o produto. Verifica-se que a aromaterapia tal como a 

musicoterapia, é uma forma alternativa de combinar certos odores e 

óleos essenciais com a massagem para promover o relaxamento dos 

indivíduos. Nota-se que tem havido sucesso no tratamento de 

pacientes depressivos (Lis-Balchin, 1997). É de notar que tal 

conhecimento ajuda a perceber que tipos de óleos essenciais têm o 

efeito de relaxamento e sedativo. É necessário ter em atenção a 

Figura 41- Madieke Fleuren - Vasos de cabedal (Ludden, 2008) 
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composição química dos óleos, essências, e a sua origem botânica, 

visto que um óleo pode ser extraído de diferentes espécies, como o de 

eucalipto, por exemplo. No entanto, verifica-se que os óleos com mais 

efeito sedativo são: os de manjericão, de camomila (vai dependendo da 

espécie de onde é extraída), de cravo, eucalipto, gerânio, jasmim, 

lavanda, capim-limão, mirra, hortelã-pimenta, rosa, jacarandá, tomilho, 

valeriana e por fim, ylang-ylang (Lis-Balchin, 1997). Verifica-se que 

muitas fragrâncias possuem um efeito positivo no humor, já que as 

mesmas incitam memórias felizes, sentimentos positivos e uma 

sensação de bem-estar (Lis-Balchin, 1997). Logo, também o sentido 

olfativo é benéfico para aplicação num objeto musical, que aliado à 

musicoterapia pode potenciar o relaxamento e o bem-estar dos 

pacientes e utilizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESIGN PARA A MUSICOTERAPIA 

 

102  

 

2.7  Objetos Emocionais 

 

 

O Design está intrinsecamente ligado às emoções dos utilizadores, e 

a dimensão emocional dos produtos é um fator muito importante para 

o sucesso dos produtos, tendo sido cada vez mais alvo de investigação 

na literatura do Design (Alaniz e Biazzo, 2019). A escolha que é feita 

perante o Design depende sempre da ocasião, o contexto e o humor 

do utilizador. As emoções afetam ainda a compra de um produto e a 

conexão emocional com o objeto (Alaniz e Biazzo, 2019). 

Existem objetos que provocam emoções positivas, como apego e 

felicidade. A interação estética com o objeto é outro fator que contribui 

positivamente para as emoções (Norman, 2005), assim como a 

interação comportamental quando o produto desempenha uma 

função, e por fim a interação simbólica com a criação de significados 

perante o objeto (Alaniz e Biazzo, 2019). 

Um exemplo de objeto emocional, são os souvenirs (Figura 42) que 

evocam memórias das experiências que as pessoas tiveram quando 

visitaram ou estiveram em determinado local. Este tipo de objetos são 

como um símbolo que é fonte de memórias e associações (Norman, 

2005). Se o objeto para a terapia pela música for associado a uma 

experiência positiva e à sensação de bem-estar, expecta-se que o 

utilizador construa memórias relativamente ao objeto criando apego 

emocional.  
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Figura 42 – Souvenirs (10 Souvenir Ideas When Traveling Abroad 
- Christine Abroad.Com, 2018) 
 

Figura 43 - Jaguar E-Type, 1961 («1961 Jaguar E-Type Series I Fixed 
Head Coupé - 'The Geneva Launch Car’ » Pendine Historic Cars», 
sem data) 
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O Jaguar E-Type de 1961 (Figura 43) é um exemplo do poder do 

design visceral referido por Norman (2005) - elegante, tentador e 

emocionante - as primeiras reações de quem olha para o objeto. O 

individuo olha para o objeto e automaticamente deseja o produto. Se o 

instrumento musical para a terapia pela música possuir toda a 

dimensão multissensorial coerente, irá atrair automaticamente a 

atenção do seu público-alvo. 

A usabilidade também é um fator importante que está ligada ao 

design comportamental. Um exemplo que demonstra como este fator 

é benéfico para a experiência do utilizador são os controlos do banco 

do carro Mercedes (Figura 44). Cada botão parece-se exatamente com 

a parte do banco a ser ajustada, sendo demonstrado visualmente a 

partir da organização e forma dos seus botões. No entanto, a 

usabilidade é relativa, pois não prevê especificamente a experiência 

que irá ter com o utilizador (McDonagh et al., 2003). Exemplo disso são 

os instrumentos musicais que executam bem a sua tarefa (que é 

produzir música) e são fáceis de entender, mas são difíceis de utilizar, 

pois levam anos de prática para serem usados adequadamente. Mas 

esta característica dos instrumentos é bem aceite pelo facto de não se 

conhecerem outras alternativas (Norman, 2005). Porque não conhecer 

outras alternativas? Os objetos desenhados para indivíduos que 

pratiquem a musicoterapia deviam ser totalmente acessíveis não 

requerendo anos de prática, já que são objetos destinados a pessoas de 

todas as idades, capacidades, mobilidades e deficiências. Para isso, 

deve-se ter em atenção o chamado design universal, ou seja, tornar 

um mesmo objeto acessível para todas as pessoas (Norman, 2005). 
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Figura 44  Controlos dos bancos, Mercedes Benz (Mercedes-Benz CLA 
Coupé, sem data) 
  

Figura 45 Chaleira, Richard Sapper (Remembering Richard Sapper, 2016) 
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Compreende-se a partir deste último exemplo, a importância do 

design comportamental e reflexivo, onde não só a usabilidade é 

importante na musicoterapia, mas também as características e 

sentimentos a que os utilizadores associam o objeto (McDonagh et al., 

2003). 

Norman (2005) também menciona a música como tendo um papel 

relevante nas vidas emocionais das pessoas, já que em todas as 

culturas existe uma resposta aos sons e ritmo, que vai passando de 

gerações em gerações. A chaleira desenhada pelo designer Richard 

Sapper (Figura 45) na empresa Alessi, é exemplo da relevância na 

introdução de um elemento sonoro e musical nos objetos, até como 

elemento pertencente à multissensorialidade do design. Esta chaleira 

foi desenhada para que em vez de produzir o barulho incómodo típico 

das chaleiras, produzisse um acorde de Mi e Si, inspirado nos sons dos 

vapores e barcos que atravessam o rio Reno, como descrito por Alberto 

Alessi. Toda a informação sensorial que um objeto possui contribui 

para a criação de uma experiência positiva para o utilizador – como o 

caso desta chaleira (McDonagh et al., 2003). 
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2.8  Paisagens sonoras 

 

 

Entendeu-se a partir de um estudo sobre meditação realizada com 

som conduzido por Kamaira Philips, Carrie Brintz, Kevin Moss e Susan 

Gaylord, que a utilização de um instrumento isolado tem efeitos 

positivos, porém esse efeito é potenciado quando combinado com 

vários instrumentos como gongos, taças tibetanas, didgeridoo e pratos, 

que reduzem a tensão e ansiedade sentidas pelos ouvintes (Philips et 

al., 2019). Foi também comprovado que a música baseada em sons da 

natureza possui efeitos benéficos na diminuição da dor e ansiedade de 

pacientes que se submeteram a cirurgia, já que aumenta o 

relaxamento do ser humano (Cutshall et al.,2011). 

Para além do caráter multissensorial já mencionado, os ambientes 

ricos em imagens da natureza possuem também efeitos benéficos na 

diminuição do stress e no aumento da concentração e atenção. Não é 

necessário ser um ambiente real para possuir estes efeitos, apesar de 

que os potencia mais do que um ambiente criado a partir de imagens 

da natureza. Isto deve-se ao facto de o córtex cerebral processar 

imagens da natureza de maneira diferente em relação a imagens 

urbanas por exemplo, talvez por resultar da preferência dos seres 

humanos para a sua sobrevivência nos primórdios (Lidwell et al., 2010). 

Portanto, as imagens da natureza (ou algo que o transmita através 

dos sentidos, como o olfato e o tato) aliadas às paisagens sonoras 

parecem ser aspetos a considerar num instrumento musical. 

Consequentemente, a simbiose entre a multissensorialidade e o 

efeito biofilia28 evidenciam ser uma base fundamental na criação de 

 
28 Biofilia: Tendência dos seres humanos para procurar a natureza, afeiçoando-se à 
mesma – tendência baseada na genética (Biophilia Hypothesis | Description, Nature, 
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um ou mais objetos musicais terapêuticos, fundindo o design e a 

musicoterapia. 

Foram recolhidas algumas imagens de elementos e padrões da 

natureza, que deram lugar ao conceito dos instrumentos musicais 

desenvolvidos, como se verifica posteriormente. Cada uma das figuras 

representa um elemento da Natureza: neste caso, como elemento da 

Água, a concha Nautilus (Fig.47); como elemento da Terra, a vegetação 

(Fig.46); e como elemento do Ar, as penas de aves (Fig.48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
& Human Behavior, 2019, https://www.britannica.com/science/biophilia-hypothesis, 
acesso em 4 de maio de 2020) 
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Figura 47   Concha do molusco Nautilus -elemento 
marítimo 

Figura 46  Padrão de vegetação, elemento terrestre 
(Unsplash, sem data) 

 

Figura 48   Padrão das penas de um pássaro - elemento 
aéreo  (Unsplash, sem data) 
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2.9  Balanço, Oscilação Sonora e Design 

 

O balanço, como característica visual e de movimento, é um 

elemento presente no Design que possui a possibilidade de criar um 

jogo entre forma e função. Tal jogo é demonstrado nos exemplos a 

seguir. 

O candeeiro “Copycat” (Figura 49) do designer Michael 

Anastassiades é desenhado em formas circulares, em que o equilíbrio 

cria um jogo de luz entre as esferas que o caracterizam. Uma é mais 

pequena e faz a ligação elétrica à esfera maior de onde provém a luz. O 

designer afirma que a ideia é representar o candeeiro como “uma 

maneira divertida de abordar e posicionar a luz”. São duas esferas que 

na sua composição visual ao se tocarem uma na outra, criam um jogo 

de luz entre os dois materiais, neste caso, a mais pequena dentro da 

sombra da esfera maior que possui a luz. Este equilíbrio visual existente 

é o que torna a função possível de uma maneira distinta, neste caso, da 

iluminação (Michael Anastassiades Designs Spherical Copycat Light 

for Flos, 2015)29. 

Outro exemplo não só relativamente ao equilíbrio visual, mas 

também ao balanço físico é a loiça “Share.Food” do designer Bilge 

Saltik (Figura 50). É um conjunto em que os pratos, as taças e os copos 

balançam para a frente e para trás, de forma a incentivar as pessoas a 

partilharem comida e bebida, tendo uma resposta através de uma luz 

rosa florescente que surge do lado suspenso da peça. O designer 

afirma que “é um bom gesto virar o prato para partilhar a comida com 

a outra  

 
29 Michael Anastassiades designs spherical Copycat light for Flos, 2015, 
https://www.dezeen.com/2015/10/29/michael-anastassiades-sphere-copycat-lamp-
flos/, acesso em 23 de junho de 2020. 
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Figura 49  Candeeiro Copycat (Michael Anastassiades Designs 
Spherical Copycat Light for Flos, 2015) 

Figura 50   Loiça Share.Food do designer Bilge Saltik (Share.Food 
Tableware by Bilge Nur Saltik, 2013) 
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pessoa”. Essa luz foi pensada com o intuito de criar curiosidade sobre a 

comida a ser partilhada. Neste caso, o balanço serve de função de 

partilha (Share.Food Tableware by Bilge Nur Saltik, 2013)30. Analisando 

estes dois exemplos, parece imperativo questionar se o balanço 

influencia de alguma maneira o prolongamento do som. 

Primeiramente, a ressonância é a energia acumulada num objeto 

que o faz vibrar. O baloiço acumula energia quando balança, ganhando 

cada vez mais altura. À medida que se adiciona energia (movimento de 

empurrar, puxar, entre outros) à frequência natural de ressonância de 

um objeto a energia (verificado no caso das ondas de som) acumula, 

criando uma maior ressonância e oscilação sonora (Hobbs, 2014). 

Aplicar o balanço num instrumento musical parece assim ter as 

características necessárias para que haja mais ressonância, oscilação 

das ondas sonoras, e por consequência maior prolongamento de som.  

Entende-se ainda que após um estudo em que se usou o cântico do 

“Ohm”, prática da meditação (Brown e Gerbarg, 2012), os indivíduos 

que o ouviram durante 30 minutos seguidos, demonstraram 

modificações nos seus eletroencefalogramas, verificando-se um 

aumento das ondas cerebrais, nomeadamente as delta e teta, 

responsáveis pelo relaxamento profundo do corpo, e pelo estado 

profundo de sono e de meditação. O aumento da atividade destas 

ondas é associado ao aumento também do otimismo, boa capacidade 

de concentração, memória a longo termo e atenção. Assim, entendeu-

se que houve uma diminuição dos níveis de stress dos indivíduos que 

experienciaram esta prática (Sachdev e Sittiprapaporn, 2020). Uma das 

razões desta prática ser utilizada na meditação, é porque cantar “Om” 

 
30 Share.Food tableware by Bilge Nur Saltik, 2013, 
https://www.dezeen.com/2013/09/23/share-food-tableware-by-bilge-nur-saltik/, acesso 
em 23 de junho de 2020. 
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possui benefícios no controlo da respiração, elemento também 

fundamental na meditação. Além do controlo da respiração, ao 

prolongar o “Om” o individuo vai tendo perceção das vibrações que 

percorrem o corpo à medida que continua a cantar, sendo também 

este um método de meditação (Brown e Gerbarg, 2012). Conclui-se que 

tal como neste cântico, o prolongamento do som e da sua vibração 

pode também induzir a estados de relaxamento, onde o balanço do 

instrumento representa esse prolongamento de som. 

Tanto a nível funcional como visual, faz sentido que os instrumentos 

musicais desenvolvidos no projeto estejam providos da característica 

do balanço. Esta característica parece primordial nos instrumentos 

propostos: com apenas um impulso ou movimento (uso mais fácil), o 

balanço pode criar condições de ressonância, oscilação e de 

prolongamento de som que sejam propícias à paisagem sonora e ao 

ambiente meditativo anteriormente expostos.  

Pode-se concluir que o prolongamento de som num instrumento 

musical introduzido numa paisagem sonora pode ser benéfico, 

induzindo a um estado mais profundo de relaxamento do paciente, 

como se expõe a seguir no projeto. 
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3 PROJETO 

3.1 O design como ferramenta e materialização física e sensorial 

para a musicoterapia  

 Como já referido, a experimentação e a improvisação podem ser 

fundamentais no processo criativo. O projeto exposto na dissertação 

também foi fruto de alguma improvisação, já que passou por um 

processo de experimentação e tentativa-erro, sendo essa a razão de 

alguns aspetos dos instrumentos desenvolvidos terem ficado 

indefinidos. 

A forma, acabamento e material do objeto musical foi sendo 

apurada consoante o som e resultado pretendido, utilizando um 

constante redesenho até chegar ao objetivo pretendido.  

A paisagem sonora, os sons da natureza e a combinação de 

instrumentos já descritos são importantes na terapia, e por isso faz 

sentido que o design possa utilizar como ferramenta não só um 

instrumento musical, mas vários que se complementem. É de reforçar 

a combinação de instrumentos musicais, como se verifica no projeto 

proposto, assim como o efeito biofilia (visual) e o efeito dos sons da 

natureza. 

Assim, a multissensorialidade, ou seja, os quatro sentidos (olfato, 

tato, visão e audição) integrados no conceito e função do objeto 

musical aliando-se à paisagem sonora, parecem criar uma ferramenta 

útil para a musicoterapia.  

Como o mindfulness é cada vez mais praticado atualmente (Lidwell 

et al., 2010), e o mesmo tem características em comum com o efeito 

biofílico, pois ambos procuram aumentar a concentração e 

consequentemente reduzir o stress, faz ainda mais sentido que os 
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instrumentos musicais possuam uma abordagem multissensorial e 

alegórica aos elementos da natureza no conceito formal dos objetos 

musicais. 

Entende-se perante a análise anterior que a combinação dos 

instrumentos musicais na paisagem sonora deve ser constituída não só 

por elementos “musicais” (isto é, que possuam um alcance de notas 

significativo), mas também “sonoros” (ou seja, baseados em sons da 

natureza, ou apenas numa só nota) para que exista um reforço do 

efeito terapêutico com sons baseados na natureza. Assim, a proposta 

centra-se na criação de dois instrumentos musicais, um com uma 

componente musical, e outro com uma componente sonora. 

Os dois instrumentos propostos são inspirados em elementos da 

natureza, no seu conceito formal, e são abordados na dimensão 

multissensorial – além da audição e visão, também no olfato e tato. 

Por isso, um dos instrumentos musicais propostos é uma ocarina 

que introduz uma notação e afinação musical diferente das ocarinas 

convencionais, introduzindo os intervalos de Quintas Perfeitas que se 

entenderam ser terapêuticas, incluindo também notas mais graves. A 

notação musical selecionada permitirá o utilizador tocar sem ter receio 

de poder falhar uma nota, pois as notas encontram-se todas dentro da 

mesma escala, não havendo dissonâncias. A ocarina representa o 

elemento da Terra, e deve possuir em comparação às ocarinas 

convencionais, uma forma mais ergonómica e fácil de utilizar, numa 

disposição semelhante à da flauta, para se poder adaptar a todos tipos 

de pacientes. 

Para que exista uma interação mais intuitiva entre todos os tipos de 

utilizadores e o objeto, é imperativo abordar o tato e assim criar 

texturas, para que funcionem como affordances, de forma também a ir 

de encontro a possíveis limitações dos utilizadores. No caso da ocarina, 
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como representação do elemento da Terra, houve uma inspiração na 

forma da folha, e nos veios da vegetação (Figura 46). Estes veios 

gravados na madeira marcam a posição dos dedos do utilizador na 

ocarina, fornecendo uma instrução ao utilizador de como utilizar o 

instrumento. 

O segundo instrumento proposto é um idiofone31 com uma função 

de tambor oceânico em simultâneo, que representa o elemento do Ar 

e da Água no seu conceito formal. É semelhante a um xilofone, mas ao 

invés de vários tubos de metal possui apenas um tubo suspenso. Tem 

uma componente mais sonora, pois a sua função não é reproduzir 

notas musicais variadas, mas sim possuir a capacidade de 

prolongamento de uma frequência, neste caso a frequência que tal 

como se verificou, detém propriedades terapêuticas - 528 Hz, onde a 

nota mais aproximada é a de Dó na quinta oitava (523 Hz). O idiofone 

serve de “som de fundo” que vai soando enquanto o utilizador toca a 

ocarina. Possui entalhes inspirados no padrão da concha do Nautilus, e 

uma forma semelhante ao pássaro Pisco de Peito Ruivo, que foi a 

inspiração. Para desempenhar o som do mar, o idiofone possui no seu 

interior esferas de 4,5 milímetros que se movimentam consoante o 

balanço, de forma a se movimentarem autonomamente e 

assemelhando-se ao movimento das ondas do mar. 

Este instrumento aplica a característica do balanço já mencionada. 

Assim, está provido de uma forma semelhante a uma cadeira de 

baloiço. O balanço servirá de base para que o som seja mais 

prolongado, já que ao empurrar a peça musical espera-se que o som 

oscile mais. 

 
31 O idiofone faz parte de uma classe de instrumentos musicais, em que o material 
ressonante, como o metal, madeira, produz a vibração do seu próprio som quer seja 
através da percussão ou fricção, como no caso do xilofone e das taças tibetanas 
(Idiophone | Definition, Examples, Instruments, & Facts, sem data). 
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A característica do balanço possibilita também uma maior liberdade 

de uso ao utilizador, para que toque na ocarina enquanto este último 

continua a baloiçar e a reproduzir o já referido “som de fundo”, e 

também poder tocar a ocarina sem qualquer constrangimento a nível 

de conhecimento musical. Possibilita a mesma facilidade em interagir 

com o objeto, tal como a ocarina. 

Os dois instrumentos parecem também conceder maior liberdade 

no caso de sessões de grupo, em que cada pessoa desempenhará o 

seu papel em cada instrumento, seja entre dois pacientes ou entre 

paciente e musicoterapeuta complementando-se. 

Esta liberdade é importante para que a metodologia da 

musicoterapia seja eficaz na questão da comunicação não verbal, 

como já referido. 
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3.2 Contextualização e apresentação da empresa 

 

 
 

Desde a fase inicial do projeto, foi decidido o desenvolvimento do 

produto com a colaboração da empresa LISLEI (Figura 51), 

nomeadamente com a orientação do professor José Leite. 

A LISLEI é uma empresa de arquitetura e design, fundada em 

outubro de 1992, que se centra na criação de produtos como o 

mobiliário, iluminação, e objetos decorativos. Também possui outra 

área de intervenção – o design de brinquedos. As peças são produzidas 

no próprio atelier, espaço esse que se revelou fundamental para a 

criação dos protótipos («Sobre LISLEI», 2019). A empresa possui 

acabamentos particulares nas suas peças e preocupações éticas acerca 

dos materiais utilizados (Figuras 52 e 53), característica essa que 

também é imperativa na criação dos instrumentos musicais, já que o 

acabamento é um dos fatores de maior influência do som produzido 

pelo instrumento musical.  
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Figura 51  Logótipo da empresa  
(LISLEI, sem data) 

 

Figura 52   DRUM, candeeiro de mesa com 
madeira de Pau-Ferro e acabamento de 
alto brilho, («Drum • LISLEI», sem data) 

Figura 53   Tricycle.2, com madeira de freixo e acabamento mate, (Tricycle.2 • LISLEI, 
sem data) 
 



DESIGN PARA A MUSICOTERAPIA 

 

121 

3.3  Análise das necessidades dos pacientes e musicoterapeutas 

 

 

Para se entender quais eram as necessidades mais frequentes e 

para que o Design lhes respondesse, houve uma tentativa de recolha 

de informações de alguns pacientes, já que não houve a possibilidade 

de testar a usabilidade dos protótipos devido ao tempo limitado pela 

pandemia COVID-19. Depois de uma conversa com a Drª Margarida 

Rocha do Centro Benenzon do Porto entendeu-se que ao iniciar um 

tratamento com o paciente, o musicoterapeuta recolhe primeiro os 

dados relativamente à sua história sonoro-musical através de dados 

como: dados pessoais; motivos para a escolha da Musicoterapia; 

ambiente sonoro-musical familiar; história sonoro-musical familiar 

(pais, irmãos, outros próximos); história musical do paciente; e outras 

informações relevantes. 

Depois ao longo do processo de tratamento vão verificando ainda 

mais informações quanto ao paciente; os aspetos sonoros-musicais; a 

utilização que houve dos instrumentos musicais; a utilização da voz; os 

aspetos corporais e físicos, emocionais, comunicacionais e /ou sociais 

relacionados com os fenómenos sonoros (Rocha, 2020)32. Houve uma 

análise a partir de perfis de pacientes nomeadamente com distúrbios 

neurológicos. Um dos objetivos da dissertação é procurar responder a 

um público mais vasto, ou seja, a todas as doenças a que a 

musicoterapia se aplica, integrando conceitos como o relaxamento e 

meditação. Tal como falado com a Dulce Moreira, também 

musicoterapeuta, os instrumentos não devem responder a 

necessidades muito específicas, já que é difícil de justificar os mesmos 

 
32 (Rocha, M., comunicação pessoal, 3 de agosto, 2020). 
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a partir de características de doenças, e ainda porque os instrumentos 

funcionam para além da componente musical, como a relação afetiva-

emocional estabelecida numa sessão de musicoterapia (Moreira, 

2020).33 

Ainda assim, houve uma tentativa de entender algumas limitações, 

nomeadamente as motoras. Perante dois exemplos de pacientes com 

a mesma patologia, neste caso Alzheimer (Marques, 2014), apenas uma 

conseguia manipular os instrumentos, cantar e acompanhar com 

instrumentos parcialmente. A nível de motricidade só esta reagia à 

música corporalmente e apresentava também uma coordenação 

motora parcial. Neste último caso, espera-se que um instrumento que 

seja mais ergonómico e mais simples a nível de função será prático 

para a paciente e responderá às suas limitações aquando do 

tratamento. No outro caso, onde existem muitas limitações motoras, e 

apesar da paciente não conseguir usar o instrumento, é estimável que 

as vibrações terapêuticas do idiofone e ocarina anteriormente 

explicadas, potenciem os efeitos da terapia pela música, até porque 

nestas situações é o musicoterapeuta que tem de tocar o instrumento 

(Rocha, 2020).34 

Apesar de existirem alguns casos específicos, é expectável que os dois 

instrumentos respondam ao potenciamento dos benefícios da terapia, 

assim como tornar mais práticos, simples e ergonómicos os 

instrumentos para pessoas que sejam portadoras de algum tipo de 

limitação. 

 

 

 
33 (Moreira, D., comunicação pessoal, 12 de agosto, 2020). 
34 (Rocha, M., comunicação pessoal, 3 de agosto, 2020). 
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3.4 Conceito e procura da forma  

No início do projeto, foi realizada uma visita ao atelier LISLEI, para 

entender se esta proposta seria viável de realizar na oficina. Durante a 

conversa com o professor José Leite, questionou-se se era um projeto 

possível de ser concretizado, por ser uma área pouco estudada ainda 

na área do Design.  

Também nas fases iniciais, foi realizada uma entrevista a uma 

especialista em Musicoterapia, a Drª Natália Santos, que faz parte do 

Centro Benenzon no Porto, como já esclarecido. Foi realizada uma 

entrevista para perceber quais eram as necessidades dos pacientes, e 

também as expectativas que tinham relativamente aos instrumentos 

existentes no centro Benenzon. Também se entendeu que as sessões 

de musicoterapia podem ser realizadas em atividades individuais 

assim como em atividades de grupo, e que nem sempre o paciente se 

sente à vontade com os instrumentos. 

A partir desta premissa, entendeu-se quais seriam as questões a 

serem solucionadas pelo Design. Apesar de tudo, a ideia inicial era 

desenvolver apenas um instrumento de sopro, pois como foi analisado, 

a tipologia desse instrumento estava relacionada com o controlo da 

respiração, e consequentemente com a diminuição da ansiedade. A 

inspiração inicial foi baseada em objetos artesanais, nomeadamente o 

pássaro de barro (Figura 54), que ao soprar imita o seu som. 

No entanto, durante a entrevista compreendeu-se rapidamente que 

o problema principal era o desconforto dos pacientes perante os 

instrumentos musicais, especialmente em condições de saúde mais 

limitadoras. Assim sendo, ficou definido que os instrumentos musicais  
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Figura 54 - Pássaro de Barro, Sonorizarte  (Pássaros de barro, sem data) 
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deveriam responder a essa questão a nível ergonómico e na criação de 

um ambiente terapêutico. Mais tarde foi decidido propor não apenas 

um instrumento, mas dois pelo menos, para que ambos fizessem parte 

de uma paisagem sonora. Apesar dos instrumentos musicais propostos 

serem especialmente direcionados para os pacientes de 

musicoterapia, podem também ser usados por utilizadores de forma 

autónoma e independente que desejem realizar este tipo de terapias. 

A principal inspiração para os dois instrumentos propostos foram 

instrumentos ancestrais, como as taças tibetanas, as flautas nativas 

americanas e o didgeridoo pelos seus efeitos de relaxamento (Figura 

55). O xilofone também foi um dos meios de inspiração, já que na 

entrevista com a Natália Santos do Centro Benezon, foi referido que era 

um dos instrumentos usados e adaptados frequentemente. 

Depois de vários testes de combinações de materiais e os respetivos 

sons produzidos, entendeu-se que a característica do balanço poderia 

ser um elemento interessante a explorar. Assim, a cadeira de balanço e 

os copos de vidro da “Nude” foram desde cedo uma referência (Figura 

55). 

Os elementos da Natureza também foram uma inspiração na 

questão formal dos objetos: a concha do Nautilus, o pássaro Pisco-de-

Peito-Ruivo - Erithacus rubecula, e a planta Maranta-Pavão – Calathea 

Makoyana (Fig.56). O elemento do Yin e Yang também foram 

elementos iniciais de inspiração para a forma. 

 

Destes conceitos resultaram duas formas de instrumentos musicais 

que foram apuradas e aprimoradas. Ficou definido que a ocarina 

possuiria uma forma alegórica à folha da planta Maranta – Pavão e que 

possuiria uma notação musical definida a partir das Quintas Perfeitas; 

o idiofone, seria uma espécie de xilofone, mas apenas com um tubo 

suspenso por uma corda associado a uma nota com uma frequência 
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terapêutica (523 Hz). Possuiria no seu interior esferas de aço para 

simular o som do mar e inspira-se na ave Pisco-de-Peito-Ruivo (Figs. 

53). Ao mesmo tempo desempenharia a função de tambor oceânico, e 

por isso o idiofone possuiria gravações inspiradas nos padrões da 

concha Nautilus. 

A partir destas formas, surgiriam então os dois protótipos que viriam 

depois a ser testados com os utilizadores, neste caso, os pacientes, e 

também os musicoterapeutas, relativamente à usabilidade, para que 

se identificassem as preferências dos utilizadores perante o objeto. 

Devido ao constrangimento da pandemia do COVID-19, o processo 

acabou por se atrasar, e assim não possibilitar a interação com os 

pacientes de musicoterapia. As informações disponibilizadas pela Drª 

Margarida, do Centro Benenzon do Porto, contudo, colmataram 

algumas falhas de informações relevantes em relação aos pacientes e 

as suas necessidades, assim como as metodologias adquiridas nas 

sessões musicoterápicas. 
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Figura 55  Imagens das referências do projeto (Nude Design Team, Balance; Xilofone 
Honsui; Peter Opsvik, Variable Balans; Flauta Nativa Americana, River Cane em 

bambu; Taça Tibetana; Xilofone de Orquestra) (Balance Set of 2 Wine Glasses – NUDE 
International, sem data); (Xilofone Honsuy 49110 Baixo Diatónico Dó Lá - Salão Musical 

de Lisboa, sem data); (Variable Balans by Varier, sem data); (Flauta River Cane C - 
Estilo Nativa Americana NAF » Flauta Nativa Ashar - A Voz Da Natureza!, sem data); 

(Taças Tibetanas Terapêuticas para Terapias Vibracionais, sem data); (WHD Xilófono 
Orquestal con Resonadores - Seminuevo | Gear4music, sem data) 
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Figura 56    Principais referências na Natureza (concha do molusco Nautilus; folha da 
planta Maranta – Pavão; pássaro Pisco do Peito Ruivo; símbolo do Yin e Yang) 
(Nautical Crush Trading Nautilus Shell | Natural Chambered Nautilus Seashell 5"-6" | 
Tiger Nautilus Shell Decor| Nautical Cr: Amazon.in: Home & Kitchen, sem data);  ((1259) 
Pinterest, sem data);  («European Robin», 2020); («Yin-yang», 2020). 
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Nas imagens seguintes verifica-se a procura da forma pelo desenho, 

através da geometria euclidiana. Todo o processo foi acompanhado 

pelo desenho como ferramenta auxiliar para a procura da forma. Os 

moodboards anteriormente representados mostram os elementos de 

inspiração. Nota-se na evolução dos desenhos, a pretensão de 

descobrir formas mais simples que façam uma simbiose entre os 

elementos de inspiração e a geometria da forma.  
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3.5 Desenho 
 

 

 

O desenho revelou-se fundamental para todo o processo, para que 

se entendesse a relação entre as restrições do material e da produção 

do som pretendido, com a forma. Ou seja, permitiu a compreensão e o 

estudo das formas segundo a função pretendida. Pareceu também 

fundamental para refletir todo o processo adotado, pois faz parte do 

registo da evolução destes produtos e a metodologia adotada. 

No caso da ocarina, inicialmente teve-se em conta conceitos de 

forma baseados na proporção áurea35, pelo facto de todo o projeto se 

inspirar em conceitos da natureza (Fig.56). Em simultâneo, pretendeu-

se que a forma fosse mais ergonómica, pois as ocarinas convencionais 

possuem uma forma que exige que se toque com as mãos de lado. 

Nesse sentido, estudou-se a possibilidade de tocar na ocarina com as 

mãos posicionadas da mesma forma que se toca numa flauta, para 

que se adequasse mais ao tipo de utilizadores a que se destina, dentro 

dos quais alguns podem possuir limitações motoras. Estudou-se a 

partir do desenho a interação dos dedos com a peça, carimbando os 

dedos para que houvesse uma ideia das medidas e dos espaçamentos 

das cavidades correspondentes às notas musicais. Assim, a 

organização e a relação entre o diâmetro dos orifícios e as respetivas 

notas musicais produzidas foram desenhadas (Fig. 58). Por 

conseguinte, desenhou-se a sua organização das notas mais graves às 

agudas. 

 

 
35 Proporção Áurea: É a razão entre os elementos de uma forma, como entre a altura e 
largura, aproximadamente 0.618. A proporção áurea pode ser encontrada na 
natureza, arte e arquitetura, como por exemplo em conchas e até no corpo humano. 
Stradivari usava esta proporção na construção dos seus violinos, e Mondrian e 
Leonardo da Vinci nas suas pinturas (Lidwell et al., 2010). 
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Figura 57  Primeiro conceito de forma 
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Figura 58   Estudo da ergonomia e cavidades da ocarina 

Figura 59   Estudo da forma da ocarina 
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Para a nota mais grave, adiciona-se a sua 5ª nota correspondente para 

formação do intervalo de Quinta Perfeita. Por exemplo, para a nota Dó, 

o intervalo de quinta correspondente é Sol, para Ré é Lá, e assim 

sucessivamente. Assim sendo, cada dedo tapa a relação existente entre 

as duas notas – as Quintas Perfeitas – tentando incluir as notas das 

oitavas mais graves, a 1ª e 2ª do piano.  

Numa fase final, analisaram-se as várias texturas (Fig.62) que se 

poderiam adicionar ao instrumento de acordo com o conceito, neste 

caso, a folha Maranta-Pavão, como já mostrada e a sua implementação 

no instrumento para que fornecessem pistas ao utilizador de como 

utilizar o produto – affordances. 

O segundo instrumento, o idiofone (Figura 61), foi pensado de 

acordo com um conceito mais espiritual, por se relacionar com a 

meditação. A sua função manteve-se desde o início: deveria reproduzir 

uma nota constante que induzisse a um estado meditativo e de 

relaxamento. Verificou-se que o material do idiofone também é 

importante no prolongamento do som, que neste caso além da 

madeira, possui o bronze pelas suas características de ressonância. 

Além do material, a sua fixação revelou-se crucial para a produção de 

um som mais prolongado: percebeu-se a partir de uma das menções 

anteriormente indicadas - o Bajiin - que o tubo se deveria encontrar 

suspenso. 

Também numa fase inicial, teve-se como objetivo estudar e 

experimentar a relação entre o prolongamento do som e a 

característica do balanço do objeto, como demonstrado 

anteriormente. Depois de apurada a forma do idiofone 

geometricamente, foram analisadas as dimensões apropriadas para o 

tubo de bronze para que reproduzisse a nota Dó na quinta oitava. Para 

se produzir esta nota, observou-se que para um diâmetro de 15 mm, o 

tubo necessitaria de um comprimento de 366 mm (Lapp, 2003) (Figura 
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65). Depois, começou a existir a procura da simplificação da forma 

como se observa nas Figs. 65 e 66, chegando a uma solução baseada 

na geometria euclidiana36. Como demonstrado na Fig. 65, começou-se 

a pensar na fixação do tubo, e também na integração da baqueta no 

instrumento. As cravelhas são adaptadas às dimensões das paredes do 

instrumento e foram pensadas através dos mecanismos já existentes 

nos violinos (Fig.66). 

 Posteriormente, também se examinou o comprimento e diâmetro 

da baqueta de acordo com as medidas standard37 pensando-se numa 

arrumação mais conveniente, ao encaixar-se no próprio instrumento. 

Neste caso decidiu-se que o comprimento para a baqueta deveria ser 

de 400 mms, estando dentro das medidas definidas para as baquetas 

standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 A geometria “euclidiana” faz parte de estudos e noções compilados num livro de 13 
volumes – Os Elementos de Euclides - de um matemático grego, Euclides, 
considerado o pai da geometria (Euclid as the Father of Geometry (Video), sem data). 
37 O tamanho das baquetas para a percurssão varia entre os 38 e 44,5 cms («Choosing 
Drumsticks», 2014). 
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Figura 60 - estudo da afinação 

Figura 62 - estudo das texturas 

Figura 61 - estudo do idiofone 
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Inicialmente, além do idiofone e da ocarina pensou-se num tambor 

oceânico como instrumento independente e como representante de 

um elemento sonoro, ou seja, que produzisse um som semelhante às 

ondas do mar. Para que se criasse uma paisagem sonora, pensou-se no 

tipo de utilização que o mesmo iria ter, quer fosse apenas por parte de 

um indivíduo ou por um grupo de pessoas. Tal como falado 

anteriormente sobre a relação entre a utilização mais fácil e o balanço 

do instrumento, decidiu-se que a forma se encarregasse da função. 

Neste caso, exploraram-se formas circulares e esféricas para que a 

física e a gravidade se encarregassem do movimento das esferas 

interiores e da oscilação e prolongamento do som a partir de um 

impulso apenas por parte do utilizador (Fig.64). 

Porém, mais tarde entendeu-se que por possuir uma forma muito 

semelhante à anteriormente projetada para o idiofone, e pelas 

experiências de som realizadas, que seria um desperdício de material 

desenvolver um terceiro instrumento. Assim sendo, pensou-se na 

conjugação do tambor oceânico com o idiofone.  Compreendeu-se a 

partir de ensaios de som, que a introdução de pele não afetava grande 

parte do som pretendido, e que trazia grandes constrangimentos a 

nível de produção. Com a restrição do Covid-19, não existiu tempo útil 

para observar e ensaiar métodos de produção que envolvessem a 

utilização da pele. Assim, para que também se simplificasse a ideia, 

experimentou-se introduzir as esferas no próprio idiofone, para que 

quando o idiofone balançasse as esferas se movimentassem também 

no corpo ressonante de madeira.  

Efetuou-se a modelação 3D e renders no programa Fusion para que 

se obtessem algumas ideias da forma, os seus constrangimentos e 

reformulação (Fig.68 e 69). 
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Figura 65 - Desconstrução da forma segundo a função 

Figura 63 - Estudo da forma através da geometria euclidiana 

Figura 64 – Simplificação da forma do idiofone 
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Figura 66 - Estudo das cravelhas 

Figura 67 – Primeira forma para o tambor oceânico 
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Figura 68 - Renderização da ocarina, sem os orifícios 
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Figura 69 – Primeira renderização do Idiofone 
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3.6  Métodos de produção musical, materiais, acústica e som  
 

 

 

Depois de se investigarem os tipos de madeira mais utilizados em 

instrumentos musicais, definiram-se os materiais mais oportunos para 

o projeto. Inicialmente o protótipo da ocarina foi realizado a partir de 

sicómoro, mas depois percebeu-se que a madeira de bétula seria mais 

adequada visto que possui uma velocidade de som maior que outras 

madeiras como a de ácer e carpino – madeiras mais resistentes e duras 

também usadas em instrumentos (U. G. K. Wegst, 2006). Parece que a 

densidade e dureza das madeiras também afeta a velocidade de som. 

Analisou-se que as madeiras mais densas e duras como a madeira de 

bétula, produzem uma maior amplitude e som de maior potência, pois 

possuem menos espaço para absorver som permitindo a sua vibração 

na superfície (J. G. Lee, 2013). Por estas razões, foi definido que este 

seria o material final tanto para a ocarina como para o idiofone. No 

entanto, nos protótipos foi utilizado contraplacado. 

Definiu-se também para o tubo do idiofone o uso do bronze, que 

possui boas propriedades acústicas já mencionadas, incluindo uma 

velocidade de som significativa que por consequência oferece uma 

maior propagação do som. Exemplo disso, são os sinos em que é 

utilizado bronze com composições de 78% de cobre e 22% de estanho 

(«O processo de fabrico de sinos na Fundição de Sinos de Braga», 2017). 

É também necessário compreender quais os processos de 

construção dos instrumentos musicais, e quais os fatores que podem 

influenciar o som. Por exemplo, na construção dos violinos, a sequência 

de construção requer muito rigor, em que inicialmente se faz o corte 

dos contornos, depois o desbaste rigoroso e controlado consoante as 

curvaturas e espessuras que se pretende dar ao corpo do instrumento, 
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depois o posicionamento e colagem das peças, e por fim, o seu 

acabamento e envernizamento. O envernizamento é realizado com um 

verniz próprio do luthier, e que é importante para assegurar a 

qualidade da acústica do instrumento. O verniz deve ter propriedades 

como transparência, brilho, elasticidade, flexibilidade, resistência, entre 

outros. A aplicação é feita com várias demãos, podendo chegar a 20 e 

intervaladas para a sua secagem (Brito e Brito, 2009). 

Foi fundamental entender métodos de acabamento utilizados nos 

instrumentos musicais para que se compreendesse como os mesmos 

afetariam o som. Como os dois instrumentos utilizam 

maioritariamente a madeira tornou-se imperativo investigar o tipo de 

vernizes que são utilizados para este material.  

Os instrumentos musicais que usam madeira utilizam vernizes que 

possuem frequentemente compostos orgânicos, e que protegem o 

instrumento de eventuais alterações ao longo do tempo que podem 

ser causadas por fatores como a humidade, e também protegem o 

utilizador da exposição direta com o instrumento. Além disso, os 

vernizes são importantes não só a nível estético, como também na 

influência que possuem na acústica do instrumento já que alteram as 

propriedades da madeira, como a sua massa, rigidez e amortecimento. 

É também de notar que as madeiras possuem diferentes propriedades 

vibro-acústicas, dependendo da sua espécie, e ainda de dois fatores: da 

composição do verniz e da extensão de penetração do verniz na 

madeira (Sedighi Gilani et al., 2016). Para compreender as composições 

dos vernizes utilizados com este fim, analisou-se composições de 

vernizes num estudo, alguns com mais composição de óleos do que 

resinas e vice-versa. Os compostos utilizados foram:  colofónia, óleo de 

linhaça e óleo de terbentina, resina de pinheiro, âmbar, resina Damar, 

resina de Manila Copal, resina de Aloé Vera, resina Sangue de Dragão, 
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e resina Gamboge. Os vernizes afetam o som dos instrumentos a 

longo-prazo, pelo que os investigadores deste estudo concluíram que 

ao utilizarem 4 composições de vernizes diferentes com os compostos 

atrás referidos, todos eles aumentaram o amortecimento do grão da 

madeira que está relacionado com a velocidade do som (Sedighi Gilani 

et al., 2016).  

Existem vários acabamentos para a madeira que são 

frequentemente utilizados: a laca foi um dos primeiros acabamentos a 

aparecer e é originada por uma árvore nativa da China, em que a sua 

resina constituía vários fenóis e proteínas suspensas em água. Mais 

tarde começaram a aparecer lacas de nitrocelulose devido à 

necessidade de uma secagem mais rápida com a industrialização. No 

entanto, essas lacas possuem desvantagens como a elevada toxicidade 

e inflamação que só vão desaparecendo após um mês de cura. Com o 

aparecimento dos plásticos começaram a surgir lacas como as acrílicas 

e as de poliuretano que permitiam secagens e tempos de cura 

também mais rápidos. Porém, também possuem toxicidade na 

formação dos monómeros e libertação de gases no seu processo final. 

Os acabamentos de poliéster são mais utilizados para instrumentos de 

baixo custo e de produção em massa e por criarem uma parede 

demasiado grossa, influenciam negativamente as vibrações e os sons 

do instrumento. As lacas à base de água possuem os mesmos 

ingredientes que o verniz e a laca como o poliuretano, no entanto 

substituem os ingredientes inflamáveis e poluentes pela água. A 

maioria dos vernizes além da sua composição de resina, também 

possui solventes que são inflamáveis. Depois desta análise, decidiu-se 

enveredar pela goma-laca (Guitar Finishes, sem data). A goma-laca é 

uma resina natural que tem sido bastante utilizada devidos às suas 

excelentes propriedades. É uma resina de origem animal segregada 
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pelos insetos Kerria Lacca38. É o acabamento mais utilizado para os 

instrumentos musicais devido à estética da camada e de outros fatores 

(Weththimuni et al., 2016). A goma-laca é totalmente atóxica, o que se 

torna uma grande vantagem face aos outros acabamentos que são 

poluentes e tóxicos. Além disso possui características vantajosas para 

os instrumentos musicais como: a excelente aderência, não amarelece, 

não amortece a vibração de uma caixa de ressonância, é um bom 

selante não deixando passar humidade para a madeira, e permite 

reparações posteriores já que a nova goma-laca se funde na velha. É 

fácil de remover já que se dissolve em álcool e pode ser aplicada de 

diferentes maneiras, por pincel, spray ou preenchimento (Guitar 

Finishes, sem data) (Weththimuni et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 O produto resinoso do inseto Kerria Lacca (Homoptera), que é cultivado para esse 
fim, é a fonte da goma-laca (Insect - Insects as a Source of Raw Materials, sem data, 
https://www.britannica.com/animal/insect, acesso em 15 de agosto de 2020). 
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3.7  Prototipagem 3D e reformulação da forma/função até ao som 

e função pretendidos  

 

 
 

Após o delineamento dos perfis dos pacientes e das suas 

necessidades e expectativas, entendeu-se que os instrumentos 

deveriam ser mais ergonómicos, fáceis de utilizar, e flexíveis no sentido 

de deixar o paciente comunicar e expressar-se livremente sem receio 

de tocar. A análise de todos os métodos de produção musical assim 

como as restrições dos materiais quanto ao som também se revelaram 

fundamentais para a compreensão de como os instrumentos se 

produziriam.  

Posteriormente aos estudos de afinação, inicialmente 

experimentou-se modelar a ocarina em software 3D, no software 

Autodesk Fusion, e fazer a sua impressão em 3D (Figuras 72 e 73) para 

entender os constrangimentos de forma e afinação. No entanto, 

rapidamente se entendeu que o protótipo não resultou no som 

pretendido por um conjunto de fatores: o PLA em que se imprimiu a 

peça não oferecia condições de fazer qualquer ensaio sonoro; e o 

próprio ângulo da cavidade do bocal da peça não era propício à 

produção de som. Depois de algumas pesquisas, entendeu-se que 

deveria possuir especificamente um ângulo de 45º numa das aberturas 

do bocal para que possuísse sonoridade («How to Make a Clay Ocarina», 

2020). Outras questões foram também reformuladas perante esse 

primeiro protótipo: a ergonomia da peça, onde se deveriam localizar os 

orifícios que seriam tapados pelos dedos dos utilizadores, e a medida 

do bocal do instrumento. Assim entendeu-se que fazia mais sentido 

que a superfície curva da peça fosse o lugar indicado para colocar os 
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dedos, já que as mãos se dobram circularmente ao tocar o instrumento 

de sopro. O bocal deveria ser grande o suficiente para dar espaço ao 

ângulo da cavidade por onde sai o som. 

Depois de estudadas estas questões, foi decidido em conjunto com 

o professor José Leite, os materiais utilizados e os processos de 

produção. A ocarina iria ser dividida em duas metades, procedendo-se 

no final à colagem das mesmas. Devido ao contexto da empresa, 

decidiu-se que o material mais fácil de ser testado de todos seria a 

madeira, já que existem ocarinas de outros materiais como a cerâmica 

e o metal. No entanto, a decisão do material também foi tomada 

consoante as ferramentas disponíveis. Sendo a madeira, entendeu-se 

que deveria ser resistente à humidade para que não afetasse as 

afinações nem a sua resistência, e grandes velocidades de som para 

oferecer uma boa ressonância ao instrumento. Como já analisado, a 

madeira de bétula é um dos materiais que possui estas características 

e como tal, foi definida a sua utilização na ocarina. 
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Figura 71 - Primeiro protótipo da ocarina 

Figura 70 - Fotografias do primeiro protótipo 
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Depois de tomadas as decisões quanto ao material, houve uma 

procura do melhor processo de produção da ocarina mediante a sua 

forma, com a colaboração do Prof. José Leite. Decidiu-se produzir a 

ocarina manualmente, com a sua divisão em duas metades: a parte 

superior que contém os orifícios e metade do bocal, e a inferior que 

possui a outra metade do bocal e a abertura com um ângulo de 45º. A 

partir dos desenhos técnicos e definição de todas as medidas, 

curvaturas e ângulos, cortaram-se guias para que depois de desenhada 

a secção horizontal na madeira, se fosse retirando material com uma 

fresa a partir da referência das guias, consoante a forma pretendida. 

Esta subtração foi feita para a parte oca da peça, sabendo que não 

existiria rigor por ser sobretudo um processo manual na tentativa de 

aproximação à concavidade real do oco da peça. Perante o contexto do 

COVID-19 não foi possível continuar com este tipo de processo, pois 

não existia possibilidade de trabalhar na oficina (Fig. 72). 

Assim sendo, e pelo transtorno e atraso que houve, pensou-se num 

processo que fosse mais rápido que este, e que desse oportunidade de 

redesenhar e produzir novamente até chegar à solução final. Um dos 

aspetos a ser trabalhado na ocarina era a introdução de uma nova 

notação e afinação, onde se percebeu que o processo de afinação tinha 

de ser rigoroso e milimétrico, pois quanto maior fosse o orifício mais 

grave era a nota e vice-versa. Ou seja, bastava um milímetro a mais de 

diâmetro para não produzir a nota musical pretendida. Entendeu-se 

que através da máquina CNC se poderia testar a afinação 

continuamente, pois é um processo mais rápido e rigoroso. A 

prototipagem a partir da CNC também permitiu a repetição rápida do 

protótipo, para que existisse tempo útil de redesenho e testes (Fig.73).                 
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Figura 72 - Processo Manual - desenho da secção de corte; 
subtração do material; lixamento da cavidade; corte do exterior 

da peça; subtração do exterior da peça. 
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Figura 73 - Prototipagem da ocarina a partir da CNC. 
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No caso do idiofone, que foi o segundo instrumento a prototipar, já 

se tinha pensado em produzir a ocarina a partir da máquina CNC, e por 

isso achou-se por bem aplicar o mesmo processo. Depois de finalizar o 

desenho do idiofone e a sua geometria, procedeu-se ao corte das suas 

partes através da CNC: as ilhargas39 do instrumento com a forma 

circular, e a parte circular inferior. Para este primeiro processo utilizou-

se contraplacado. Para encaixar a parte inferior, fez-se um sulco no 

interior de cada ilharga, deixando-lhes uma margem inferior para que 

ao balançar o instrumento, só existisse uma parte de contacto com a 

superfície – neste caso, as ilhargas. O facto de só as ilhargas possuírem 

contacto com a superfície significaria que não ia existir 

constrangimento a nível acústico, já que a caixa de ressonância ficava 

suspensa. Antes disso, procedeu-se à moldagem da parte curva da 

peça: curvou-se o contraplacado por pressão e calor depois de ter sido 

molhado durante 6 horas. De seguida, procedeu-se à colagem da parte 

inferior, com as ilhargas do instrumento. Para aumentar a resistência 

da peça colocaram-se dois tubos de madeira ao longo do 

comprimento do instrumento com reentrâncias entre as ilhargas e a 

parte inferior curva do instrumento mais frágil que se encaixa nessa 

cavidade. 

Para que se testasse a suspensão do tubo de metal e o seu som, 

primeiramente utilizaram-se duas tachas e linha encerada. Percebeu-

se rapidamente que para o som ter mais prolongamento, não poderia 

ter nenhum outro material em contacto que se movesse – tinha de 

estar completamente preso. Assim, fizeram-se dois furos na vertical nas 

 
39 MÚSICA, cada uma das partes laterais que unem os tampos inferior e superior do 
corpo de certos instrumentos de arco ou de corda (violino, guitarra, etc.) ( ilharga | 
Definição ou significado de ilharga no Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa, 
sem data, https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/ilharga, acesso em 
26 de julho de 2020). 
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duas extremidades do tubo, onde se encaixariam dois pinos de 

madeira. Nesses pinos de madeira fez-se outro furo no seu centro na 

direção horizontal, para que passasse por aí a linha que sustentaria o 

tubo, e para que assim não houvesse nenhum material que se 

movesse e fracionasse o som do tubo. A linha foi atada às tachas 

improvisadas que foram colocadas nas ilhargas, com a finalidade de 

testar essencialmente o som. Depois dessa experiência, entendeu-se 

que o som não era quebrado pelo material em contacto com o tubo e 

que o som se prolongava mais. Essa primeira experiência foi feita com 

um tubo de cobre, já que não foi possível encontrar um tubo de bronze 

com as medidas precisas que se pretendiam. Também foi acordado 

utilizar um elástico que possuísse resistência suficiente ao ser esticado, 

visto que para que o som se prolongasse verificou-se que era 

necessário que a linha estivesse o mais esticada possível. Esta foi a 

primeira experiência e ensaio sonoro como se verifica na Figura 74.  

Verificou-se que bastava uma mudança de material ou forma de 

posicionamento dos elementos para o som ser influenciado: a nível da 

fixação do tubo experimentou-se inserir um elástico mais resistente 

que passava pelos pinos de madeira inseridos no tubo de cobre e 

notou-se que abafava o som (Fig.75) ; depois experimentou-se inserir 

uma linha dupla fina, ainda fixa pelas tachas e quando se esticava 

muito perdia som, quando se soltava ganhava mais. 
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Figura 74 - Primeira experiência com tubo de cobre 

Figura 75   Fixação através de um elástico mais resistente 
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Porém continuava a ser um som muito abafado e descontrolado, pois 

quando se tocava no tubo o mesmo rodava e fracionava o som. Assim, 

através de várias experiências com diferentes linhas e sistemas de 

fixação, começaram a experimentar-se outros metais. Percebeu-se a 

partir de uma chave de aço cromo-vanádio (Fig.76) disponível na 

oficina que se conseguia um som mais puro, ressonante e prolongado. 

A seguir, experimentaram-se várias formas de fixação, e utilizaram-se 

dois elásticos que prenderam o orifício de cada lado da chave (Fig.77). 

Os elásticos permitiram um som mais puro, não “partindo” o som pois 

não atravessavam o metal e sim, seguravam a peça lateralmente. 

Também se observou que o tubo ao ser tocado e fixado com elásticos 

permitiu que ele se movimentasse aos saltos permitindo também uma 

maior oscilação. Nestas condições, a chave ao ser tocada tinha 6 

segundos de prolongamento do som.  

 Assim que se aplicou a primeira camada de goma-laca (Fig.78) no 

protótipo o prolongamento do som aumentou consideravelmente 

para os 12 segundos de vibração. Entendeu-se na prática a importância 

do rigor das propriedades tanto do material como do seu acabamento. 

Para substituir as tachas improvisadas para a fixação da chave de aço, 

fizeram-se dois pinos de madeira (como se verifica na Fig.77) que 

substituíram as cravelhas que tinham sido pensadas inicialmente. Isto 

deve-se ao facto de após as experiências realizadas, se perceber que 

não é necessário rodar e esticar muito a corda que suspende o metal.  

Também se percebeu que o material da baqueta influenciava em 

muito o som do aço. Foi-se notando que uma madeira mais dura 

tornava o som mais doce e prolongado, e por isso escolheu-se utilizar a 

madeira de tacula. O equilíbrio e balanço da peça permitiu o encaixe  
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Figura 76   Chave de cromo-vanádio 

Figura 77  Fixação a partir de elásticos 

Figura 78 Primeira camada de goma-laca 



DESIGN PARA A MUSICOTERAPIA 

 

156  

 

natural da baqueta no idiofone. Ao ser colocada ao longo da largura da 

peça a mesma fica segura (Fig.79). 

Na fase final do processo, experimentou-se inserir umas esferas de 

aço e cobre com 4,5 milímetros no idiofone para ensaiar a sonoridade. 

Rapidamente se percebeu que não era possível simular o som do mar, 

não pelo material em sim, mas sim pela forma, já que através de 

experiências com pratos circulares de madeira se conseguiu simular o 

efeito pretendido. 

Por fim, no que toca à ocarina depois do seu corte na CNC, efetuou-

se o desbaste do interior e ao corte no bocal da saída de ar (Fig.80). Não 

se desbastou totalmente a parte exterior (Fig.81) pois era necessário 

primeiro testar o som com as duas partes fechadas. À primeira 

tentativa não saiu som. Depois experimentou-se colocar a metade da 

saída do ar mais para cima que a outra metade, e começou a 

reproduzir som. De seguida, achou-se por bem colocar então a saída 

do ar mais para cima para que se pudessem encaixar as duas metades 

ao mesmo nível e reproduzir som, e não foi possível novamente. Depois 

de várias tentativas não se conseguiu que esta reproduzisse 

novamente a sua sonoridade. Nesse processo foi necessário ir tapando 

as cavidades com gesso para voltar a testar a posição da saída de ar 

noutra posição, como se verifica na Fig.82. 
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Figura 79   Baqueta feita de tacula, e equilibrada no instrumento 

Figura 80  Corte da saída de ar no bocal 



DESIGN PARA A MUSICOTERAPIA 

 

158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 82  Testes da posição de saída de ar 



DESIGN PARA A MUSICOTERAPIA 

 

159 

3.8 Proposta Final 
 

 

Devido ao contexto do COVID-19 não foi possível realizar testes de 

usabilidade com os pacientes, pois não houve tempo nem 

disponibilidade para esse efeito. No entanto, a análise dos resultados 

dos protótipos e dos respetivos ensaios sonoros 40 permitiu identificar 

os erros e as alterações necessárias a realizar no futuro. Depois dos 

ensaios sonoros entendeu-se que são necessárias muitas experiências 

e redesenho para se obter o som desejado, pois qualquer fator altera o 

som. O facto de ser um processo bastante experimental, impediu que 

mais uma vez pelas circunstâncias pandémicas não existisse tempo 

suficiente para chegar a uma solução final. Por essa razão, os 

protótipos expostos necessitam ainda de algum apuramento quanto 

ao som e ao acabamento.  

As alterações necessárias que foram identificadas são: na ocarina 

(Fig.83), é necessário rever ainda o posicionamento da saída do ar, 

assim como a relação de distância com a respetiva entrada de ar do 

bocal, e com a câmara de ar. É também indispensável analisar mais 

rigorosamente a sua afinação, testando as notas pretendidas através 

do diâmetro de cada orifício que deve ser realizado através da 

tentativa-erro.  Deve ainda testar-se o posicionamento rigoroso dos 

orifícios de acordo com os princípios ergonómicos e universais das 

mãos, assim como a localização e gravação das texturas que não 

chegaram a ser ensaiadas. Compreende-se que a sua produção é mais 

agilizada recorrendo à CNC pela rapidez do processo e para que 

consequentemente seja possível testar e redesenhar mais vezes, assim 

 
40 Hiperligação para o vídeo que demonstra os ensaios sonoros realizados: 
https://www.youtube.com/watch?v=N1TC7l3U5GI  

https://www.youtube.com/watch?v=N1TC7l3U5GI
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como pelo rigor que a mesma possui em comparação ao processo 

manual (Fig. 84). 

Quanto ao idiofone (Fig.85) entende-se que se deve experimentar 

uma dimensão maior para que se perceba se o tamanho pode 

influenciar a potência e ressonância do som. Observa-se que é 

necessário ainda realizar vários ensaios a nível sonoro e por isso testar 

diferentes materiais de fixação além dos elásticos para que se apure 

ainda mais o som. É também elementar ensaiar o bronze e as suas 

propriedades de ressonância - o que não foi possível - em comparação 

ao aço cromo-vanádio. Também se deve compreender se a forma 

irregular da peça metálica é interessante a nível sonoro, já que pela 

experiência realizada compreendeu-se que o facto de ser suspensa em 

dois sítios desalinhados resulta num som diferente. Assim, deve ainda 

investigar-se a comparação do som entre um tubo oco e uma forma 

assimétrica e fechada. Por fim, deve-se reformular um objeto para a 

simulação do mar, visto que não possuiu resultados. 

Em relação aos dois instrumentos, deve-se perceber o fruto em 

relação ao potenciamento da terapia e usabilidade quando se 

realizarem futuros testes com os pacientes, e ainda testar a dimensão 

multissensorial neste caso, a textura a partir da gravação da madeira, 

assim como os aromas, anteriormente referidos. Relativamente à 

usabilidade, como já analisado, é importante que se testem as 

perceções cognitivas do utilizador quanto à forma e ao som, tal como a 

criação da paisagem sonora, já que não foi possível verificar como se 

integra nas sessões de musicoterapia. 
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Figura 83  Protótipo da ocarina 

Figura 84  Diferença entre ocarina produzida pela CNC e 
manualmente 
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Figura 85  Protótipo do idiofone 
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4  CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Com a realização deste projeto, entende-se que ainda não há muita 

investigação na área do Design na Musicoterapia, e é necessário que o 

Design intervenha nesta área, já que as necessidades e limitações de 

cada paciente são sempre distintas e necessitam dessa atenção para 

que se possa responder eficientemente ao problema, e até ao 

potenciamento da terapia pela música. O design “deve responder 

tanto aos pacientes como também ao musicoterapeuta já que 

algumas vezes é este que utiliza o instrumento em casos de grande 

incapacidade física e motora” (Rocha, 2020) 41. 

No primeiro capítulo perante a recolha de informação do universo 

musicoterápico e das possibilidades do design se aplicar ao mesmo, 

conclui-se que este pode ser aplicado à musicoterapia, na componente 

emocional e afetiva do objeto, a componente material e processual, a 

funcional e a ergonómica, e que a dimensão emocional está presente 

tanto no design como na música, onde ambos se complementam e 

aplicam num objeto musical como os propostos nesta dissertação. 

 No segundo capítulo investigam-se questões como as vibrações 

produzidas por frequências de sons e os seus efeitos no ser humano, o 

efeito biofilia, e a dimensão multissensorial dos objetos que se 

entendem como princípios relevantes a serem também aplicados nos 

instrumentos musicais propostos e que pelas limitações já referidas 

ainda necessitam de maior investigação na sua produção. 

 

 

 
41 (Rocha, M., comunicação pessoal, 3 de agosto, 2020). 
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Perante o processo referido no capítulo de projeto, também se 

conclui que são necessários mais ensaios sonoros para que os 

instrumentos fiquem apurados a nível formal e acústico. O 

apuramento a nível dos materiais, forma e acabamentos só é 

conseguido a partir da continuação de uma investigação futura, e na 

produção de qualquer instrumento musical é necessário grande rigor e 

precisão para produzir o som pretendido. 

Um dos objetivos da presente dissertação é explorar a dimensão 

multissensorial do Design nos instrumentos musicais. A dimensão 

olfativa e tátil dos protótipos foi limitada pelo tempo e por isso não foi 

ensaiada. Porém, poderá servir de trabalho futuro para que se reflita na 

relação entre os aromas e as terapias, e na relação entre as texturas dos 

objetos musicais e limitações dos pacientes respetivamente. 

Apesar de todas as limitações existentes no trabalho, conclui-se que 

foi sobretudo um processo de experimentação e aprendizagem, em 

que se conseguiu num dos instrumentos chegar a uma solução, apesar 

de ainda indefinida. É isso mesmo que caracteriza o Design enquanto 

área disciplinar, não o desenho apenas no processo criativo, mas 

também o desenho processual e todos os constrangimentos que se 

podem encontrar. Apreende-se ainda que é imperativo utilizar 

métodos de tentativa-erro, ensaios sonoros e redesenho, tenho em 

conta um considerável conhecimento por parte das propriedades 

físicas e acústicas dos materiais, acabamentos, assim como a própria 

forma, em que juntos estes elementos abrem um grande leque de 

possibilidades de novos sons. 

Este tema foi alvo de interesse por parte da comunidade 

académica, pois durante a investigação inicial submeteu-se um artigo 

– “O Potencial do Design na Musicoterapia”, no âmbito da conferência 

do EIMAD (IPCB), para propor as possibilidades do Design na 
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Musicoterapia, onde mais tarde foi convite para participação numa 

revista académica com o tema “Perspectives on Music and Musicology" 

da “Springer Series in Systematic Musicology” (https://www.springer.co

m/series/11684). 
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“(…) innovation was achieved by relying heavily on 

‘designing and making’ and on vocational learning, 

sometimes also referred to as ‘learning by doing’”.  

(Pedgley et al., 2009, p.171) 
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Resumo. A utilização da música com fins terapêuticos tem aumentado de importância 

globalmente (Rudd, 1990, cit. por Oliveira & Gomes, 2014). Neste artigo propõe-se refletir a 

relação da musicoterapia com o design de produto. Para esta abordagem, analisaram-se quatro 

casos de estudo: na componente ergonómica, na processual e material, emocional e afetiva, 

assim como na funcional. Da classificação de cada uma dessas dimensões do design, conclui-

se que (1) é possível fazer uma adaptação ergonómica de um objeto musical para o tratamento 

de doenças através da música; (2) o design permite produzir e pensar nos seus materiais 

consoante a função; (3) permite projetar esses objetos musicais que se ligam emocionalmente 

às pessoas, motivando-as ao tratamento e melhorando a sua autoestima; (4) possibilita a 

adequação do objeto musical ao paciente, quer seja nas sessões de musicoterapia como 

também para uso independente e autónomo do indivíduo fora desse contexto. Há espaço para 

mais trabalho de projeto e investigação do design nas problemáticas músico terapêuticas. O 

design em resposta a problemas específicos como os pacientes e utilizadores de 

musicoterapia, é uma abordagem generalizada a objetos do uso comum. 

Palavras-chave: Design; Musicoterapia; Industrial/Produto; 

Design/Terapêutico; Design/ Música 
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1 Introdução 

 

Conforme Benenzon (1985, p.11), (…) “a Musicoterapia é uma disciplina paramédica que 

utiliza o som, a música e o movimento para produzir efeitos regressivos e abrir canais de 

comunicação com o objetivo de empreender através deles o processo de tratamento e 

recuperação do paciente para a sociedade” (Oliveira & Gomes 2014, p.8).  

Assim sendo, o design pode intervir nesta área visto que uma das suas disciplinas – 

Human-Centered Design42 - se centra numa compreensão adequada das necessidades das 

pessoas, obtendo uma solução para estas (Norman, 2013). 

Deve-se responder às seguintes questões: Como é que o design pode colaborar com a 

musicoterapia de forma a responder às necessidades das pessoas e pacientes? Como criar e 

produzir um objeto musical que potencie os efeitos terapêuticos da musicoterapia? Quais as 

dimensões do design que se aplicam à música?   

2 Contexto 

As respostas do ser humano à música incluem não só a dimensão fisiológica e psíquica como 

referido previamente, mas também a afetiva, cognitiva e associativa (Hagan, 2015). Hagan 

(2015), afirma ainda que acordes distintos libertam endorfinas diferentes no corpo, 

demonstrando que a música pode ser usada como terapia para libertar emoções ou como 

forma de o indivíduo aprender a relacionar-se com os outros. Segundo pesquisas confirma-se 

que a música tem ainda a possibilidade de “promover a reabilitação física, controlo de 

ansiedade, melhorar a comunicação, aumentar a memória, aliviar a dor e ajudar a expressar 

sentimentos” (Hagan, 2015, p.1).  Observa-se também que a mesma é utilizada 

maioritariamente para doenças de foro psicológico (Oliveira & Gomes, 2014). É demonstrado 

que o instrumento de sopro pode ser uma das opções de tratamento para patologias que 

necessitam de um maior controlo da respiração, como o caso da ansiedade (Hänninen, 2014). 

 

42  (…) “Processo que assegura que o design é compatível com as necessidades e capacidades das pessoas 

para as quais o mesmo é desenhado”. Pág.9. Norman, Donald. “The Design of Everyday Things”, 

Revised and Expanded Edition, Basic Books, 2013. 
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Neste exemplo, nota-se um exemplo da capacidade de resposta da musicoterapia à dimensão 

psíquica do ser humano. 

De facto, há importância em introduzir constantemente alguma novidade na terapêutica 

musical e observa-se que o poder curativo da música se divide em duas dimensões: a 

dimensão emotiva e a fisiológica (Oliveira & Gomes, 2014). 

Tal como referido anteriormente, um dos objetivos do design inclui a compreensão das 

necessidades das pessoas, tentando obter uma solução para estas (Norman, 2013). Com efeito, 

a dificuldade de utilização com que os pacientes musicoterápicos tocam os instrumentos 

musicais pode ser uma questão importante relativamente à eficácia do tratamento onde se 

verifica que existe dificuldade em tocar e usar instrumentos musicais tradicionais 

(Birkenshaw-Fleming, 2006; Lathom-Radocy, 2002; Peters 2000, cit. por Crowe & Ratner, 

2012, p.1). Assim sendo, há necessidade em adaptar instrumentos para facilitar o uso dos 

pacientes musicoterápicos com limitações especiais, podendo estas incluir não só limitações 

físicas, mas também psíquicas, cognitivas, associativas, afetivas ou até sensoriais (Bitcon, 

2000; Lathom-Radocy, 2002, cit. por Crowe & Ratner, 2012). Como descrito anteriormente, a 

abordagem do design tem como foco as necessidades das pessoas, e por isso pode ser aplicado 

a pacientes de acordo com as suas necessidades. Esta adaptação não tem de ser apenas 

justificável em doenças fisiológicas, nem apenas exclusiva aos clientes de musicoterapia, já 

que também é propícia a um público que pretenda este tipo de objetos para utilização 

autónoma e independente. 

 

3 Intervenção do design na musicoterapia 

 

Analisando as possíveis intervenções do design na musicoterapia, notam-se os aspetos 

possíveis de desenvolvimento para um objeto musical. 

Existe a tentativa de inovação no design de objetos como instrumentos musicais, 

principalmente através da tecnologia atual, sendo pertinente na prática de musicoterapia 

(Crowe & Ratner, 2012). A dimensão processual e material do design revela-se importante na 

abordagem do design na música tal como na musicoterapia. Exemplo é a guitarra AVA, da 

autoria de Júlio Martins e João Petiz. A guitarra é aproximadamente 40% mais leve que uma 

guitarra tradicional, e insensível à temperatura e humidade, procurando reduzir o impacto do 
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peso de uma guitarra num músico assim como manter a afinação durante mais tempo (Público 

& Lusa, 2010). Segundo o designer António Rocha, “os produtos são continuamente testados 

pela comunidade musical e o seu feedback tem impacto nos detalhes e características das 

guitarras” («Ideiam, AVA Guitars», sem data). A dimensão ergonómica é também relevante 

no design para a musicoterapia: o designer Peter Mach desenvolveu um apoio para o violino 

que se encaixa na forma dos ombros do músico de forma a que o mesmo se sinta mais 

confortável (ver Fig.1) (Shijian, 2018, p.248).    

 

 

Fig. 1. The Mach-One Shoulder Rest for Violin, designer Peter Mach. 

 

Outro exemplo do envolvimento do design para a musicoterapia é o projeto Sound Design 

Project, que aplica o design industrial e de produto às necessidades dos musicoterapeutas 

também a partir de objetos, nomeadamente instrumentos musicais. Crowe e Ratner, 

professora de Musicoterapia, e professora de Design Industrial respetivamente, afirmam que 

“o projeto foi uma colaboração interdisciplinar entre equipas de estudantes de ambas as áreas, 

em que o objetivo era satisfazer as necessidades ergonómicas dos clientes de musicoterapia, 

sem perturbar a qualidade do som, a usabilidade e a estética visual / tátil, tal como ajudar o 

musicoterapeuta a alcançar os objetivos terapêuticos traçados” (Crowe & Ratner, 2012).  

 Os pacientes incluíram grupos de várias faixas etárias e patologias. A professora de 

Musicoterapia explicou vários aspetos da área para os estudantes de Design: a teoria da 

Musicoterapia, os instrumentos musicais usados na sua prática, como tocar os instrumentos 

pode ajudar a alcançar objetivos terapêuticos, acústica, assim como considerações 

ergonómicas e biomecânicas na execução de instrumentos. A professora de Design também 

instruiu os estudantes de terapia sobre o Design Industrial: o design deve ser flexível nas 
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opções de usabilidade, tendo em atenção a adequação à idade e funcionalidade dos 

instrumentos (Swann, 2002, cit. por Crowe & Ratner, 2012). 

 

Fig. 2. Twist-a-Tune, Sound Design Project. 

 

Os estudantes de Design e de Musicoterapia entreajudaram-se, pelo que cada estudante de 

Design observou algumas sessões do seu respetivo par, para obter feedback dos protótipos que 

ia desenvolvendo e testando (Crowe & Ratner, 2012).   

Um dos exemplos mencionados do projeto é o do caso de Melissa, com paralisia de Elb´s 

e que conforme sugerido pelo fisioterapeuta, precisava de rodar o pulso e estender o braço 

para melhorar a amplitude do movimento. No entanto, a paciente estava desmotivada, e por 

isso, os alunos de Design Industrial criaram um instrumento musical chamado Twist-a-Tune 

(ver Fig.2), em que para tocar uma melodia, a criança tinha de rodar o braço para atingir os 

tubos corretos. Os alunos projetaram o instrumento para incentivar a rotação do pulso, 

atraindo o interesse de Melissa, e motivando a rotação do pulso que aumentou 50% (Crowe & 

Ratner, 2012, p.3). 

Os autores entenderam que “o design deve ser considerado como uma possível 

intervenção na musicoterapia, visto que os musicoterapeutas devem ter em conta princípios 

ergonómicos ao escolher ou criar instrumentos musicais para uso em sessões, de forma a 

garantir a implementação bem-sucedida das intervenções de musicoterapia e promover 

objetivos terapêuticos” (Crowe & Ratner, 2012, p.8). Entende-se não só a potencialidade da 

dimensão ergonómica do design na musicoterapia, como também a dimensão emocional 

proporcionada ao indivíduo a partir de um objeto: a música é capaz de evocar emoções e 

sentimentos e de afetar o humor das pessoas (Koelsch, 2010), assim como o design pode 

trazer consigo uma carga emocional (Moran, 2014).  

Outro exemplo é o projeto de Philipp Webber que ganhou o Prémio Novo Talento no 

Festival Internacional de Design de Berlim em 2013, um trabalho que alia o artesanato à 
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música. 43  Trata-se de um projeto em que Webber tinha a intenção inicial de alterar a 

ferramenta utilizada no sopro de vidro – o tubo de sopro. Desenvolveu uma nova ferramenta 

para manipular a relação entre o soprador de vidro e o material, o que permitiu ao artesão 

moldar a forma interna do vidro usando diferentes válvulas do tubo. Ao alterar a forma do 

tubo de sopro, o designer consequentemente influenciou a forma interna do vidro.” («A 

Strange Symphony», 2015). Foi assim que o mesmo metaforizou a nova ferramenta como um 

instrumento musical, visto que a sua forma lembrava um trompete. Desenvolveu o mecanismo 

de um trompete na nova ferramenta de sopro de vidro, inspirando o artesão a "improvisar" o 

vidro. Ao tocar as válvulas – em vez de um único tubo como é o habitual- o artesão ativava 

diferentes correntes de ar, moldando o vidro por dentro («A Strange Symphony», 2015).  

O próprio Philipp Weber afirma: “Um bom soprador de vidro tem algum tipo de talento 

musical. Por isso, decidi que queria uma alegoria no meu projeto para deixar claro que a 

música e o ritmo são uma grande parte disso. Eu disse ao artesão que não é sobre como o 

produto fica no final, é sobre deixar-se dominar pelo material e iniciar um diálogo com o 

copo. É sobre improvisar. Foi quando ele ficou realmente louco, como se estivesse a tocar 

jazz”(A Strange Symphony, 2015). 

Observa-se neste exemplo a dimensão processual do design que neste caso, por metáfora 

do improviso, e sobretudo a experimentação, levaram a um objeto musical com significado 

emocional.   

Por todas estas razões, e observando a dialética entre a capacidade de manipulação de 

objetos e a capacidade de formulação de soluções segundo a função e a necessidade, 

apreende-se que o design como área multidisciplinar, é pertinente para responder a 

problemáticas da musicoterapia. 

4 Problema 

Assim sendo, de que forma o design pode ser uma ferramenta para a musicoterapia?  

Efetivamente, como observado anteriormente no Sound Design Project, o design deve ser 

considerado como uma possível intervenção na musicoterapia. 

 
43 Finalista 2018: Philipp Weber. (2019, Dezembro 6). Obtido 6 de Dezembro de 2019, 

de https://www.german-design-award.com/en/the-winners/philipp-weber.html 
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Com efeito, observa-se que a partir destes casos, o design pode ser aplicado à terapia pela 

música nos aspetos seguintes: a dimensão emocional e afetiva do objeto; a dimensão material 

e processual, a funcional e a ergonómica.  

Por certo, “os instrumentos musicais servem de intermediário entre o paciente e o 

terapeuta - uma ferramenta para a comunicação e expressão de sentimentos (pela forma como 

tocou, a escolha do instrumento, o tipo de música tocada). Tocar instrumentos musicais 

tradicionais de todas as famílias de instrumentos requer muitas habilidades musculares 

complexas e coordenação” (Chadwick & Clark, 1980, p.2), o que valida a criação de objetos 

musicais para atingir os objetivos terapêuticos de acordo com as necessidades de cada 

paciente. A capacidade de reformulação dos instrumentos tradicionais pelo design pode 

resultar numa experiência musical melhorada (Chadwick & Clark, 1980, p.2), assim como 

numa maior motivação para o paciente participar nas sessões musicoterápicas, já que o aspeto 

visual e tátil do objeto musical além da função pode atrair a atenção do utilizador, melhorando 

a sua autoestima e motivação, e criando um significado perante o objeto (Jordan, 2000, cit. 

por Crowe & Ratner, 2012). 

5 Discussão 

 

Este artigo descreve a pertinência da abordagem do design na musicoterapia, já que existe a 

importância de inovar na área da terapia musical (Oliveira & Gomes, 2014).  

Por todas estas razões, e observando a dialética entre a capacidade de manipulação de 

objetos e a capacidade de formulação de soluções segundo a função e a necessidade, 

apreende-se que o design como área multidisciplinar, é pertinente para responder a 

problemáticas de pacientes que realizem musicoterapia. O design thinking é isso mesmo – é 

uma ferramenta de criatividade que pode envolver várias disciplinas e áreas de atividade 

(Darbellay et al., 2017). 

Como observado no caso do Sound Design Project, é fácil entender que o design deve ser 

considerado como uma possível intervenção na musicoterapia, já que ambas as áreas se 

complementam no sentido de corresponder às necessidades dos pacientes (Crowe & Ratner, 

2012).  

Através da exposição prévia dos casos de estudo, entende-se que através do design e da 

estética visual, houve uma motivação e estimulação pelo objeto musical novo que não existia 
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perante um instrumento musical tradicional. Entende-se também que as dimensões do design 

podem ser desenvolvidas individualmente e/ou em simultâneo, num objeto musical em que o 

processo e a experimentação resultem numa nova metodologia do design. 

Pelos motivos referidos, há a possibilidade de desenvolver um objeto que apesar de se 

destinar especificamente aos pacientes musicoterápicos, também se pode destinar ao 

tratamento e estimulação autónomos e independentes de outro utilizador.  

 

6 Conclusões 

 
Procurou-se entender quais seriam as possibilidades e potencialidades da aplicação do design 

na área da musicoterapia de forma a responder às necessidades dos pacientes, assim como 

melhorar o intermediário entre o paciente e o musicoterapeuta – o instrumento musical. A 

partir da análise destas duas áreas pode concluir-se que existem várias possibilidades de 

resposta do design perante a musicoterapia, que não se revelam apenas em soluções 

ergonómicas e funcionais, mas também na sua dimensão afetiva e emocional, material e de 

produção. A música possui poder na terapia, e por isso a reunião das dimensões do design 

atrás referidas num mesmo objeto musical, podem fazer jus ao seu poder.  

Em suma, entende-se que o design parece revelar pertinência ao ser aplicado à 

musicoterapia, nomeadamente na criação de um objeto musical. E quem sabe ditar a génese 

de um novo ramo do design, já que são múltiplas as capacidades deste quanto às necessidades 

dos pacientes musicoterápicos, e até aos músicos.  

Como se verifica, o design pode ser positivo para a musicoterapia. Nota-se também que a 

própria conceção do objeto musical pode ser útil à reflexão sobre as metodologias do design. 

O projetista de instrumentos musicais Bart Hopkin afirma que “muitos projetos de 

instrumentos musicais, são maioritariamente um trabalho de imaginação”. Nas fases iniciais 

da conceção de um novo instrumento, o autor sugere não haver enfoque numa maneira 

específica de pensar sobre o design (Hopkin & Scoville, 2010). Quiçá, além da musicoterapia, 

se possa analisar novas formas de aplicação do design no campo da música no geral. 
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