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O PROJETO 

O projeto Corpos Instrumentais – YAMAHA visa levar 
às pessoas um novo paradigma de prática musical, onde 
não há barreiras físicas e nem de aprendizado entre 
criatividade e instrumento.  

Já imaginou uma pessoa que jamais 
pode aprender piano tocando um 

Chopin ou Villa-Lobos?  
 
 

Nós imaginamos! 



+  
Esse é um projeto ousado, que é 
possível HOJE devido à décadas 

de pesquisa e inovação.  

Tudo começou lá atrás, com a série 
de piano automatizados Disklavier 
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MindWave - Neurosky 

No entanto, as outras peças do quebra-cabeça só surgiram 
recentemente. Algo precisava conectar o piano aos impulsos criativos 
de maneira DIRETA. 

Foi aí que decidimos utilizar os mais modernos  
SENSORES CEREBRAIS que começavam  
a aparecer no mercado. 



+Por fim, os aplicativos que tornam tudo isso 
possível vem sendo desenvolvidos, desde 
2012, pelo compositor e pesquisador 
brasileiro André Mestre.  
 

Os primeiros passos desta pesquisa se deram 
na Universida de Alberta, no Canadá. Lá, 

André encontrou pela primeira vez os pianos 
DISKLAVIER. Meses depois, um protótipo foi 

testado na exposição SENSORED: An 
Interactive Audio-Art Exhibition. Os 

resultados foram extremamente 
encorajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

De lá pra cá, o projeto só cresceu. Novos 
aplicativos foram testados com grande sucesso 
no Banff Centre for the Arts (foto). Está na 
hora de vermos o projeto acontecer AQUI.  

 



+OS APLICATIVOS 

Re-imaginar a forma com que nos 
relacionamos com o instrumento tem sido 
incrível. Sem a necessidade das mãos, 
TOCAR passou a ser um gesto interno—de 
VONTADE, SENSIBILIDADE e FOCO. 
 
Um de nossos aplicativos permite que o 
usuário execute o famoso prelúdio número 
20, de Frederick Chopin, através do 
movimento de seus olhos. Controlando o 
fraseado dos acordes, com o piscar de suas 
pálpebras.  
 

Incrível, não?         



+…outro aplicativo 

traduz a atividade cerebral em uma 
textura pianística, que pode ser 

controlada através de parâmetros 
como RELAXAMENTO, ATENÇÃO 

e ATIVIDADE. 

 

Os benefícios são óbvios:  

usuário exercita o controle sobre si 
mesmo, OUVINDO na música o 

resultado de suas ações. 

MAIS IMPORTANTE 

é enxergar a felicidade e a realização 

de quem, aos 60 anos, toca pela 
primeira vez; ou de quem convive 

com desafios motores, e de repente, 
pode apertar teclas com os olhos. 





Viabilização 
 
Apesar da ousadia técnica do projeto Corpos Instrumentais, trata-se de um projeto de 
logística simples.  Os pianos Disklavier estão disponíveis para locação através do Brasil. A 
instalação funciona bem em locais com alto fluxo de pessoas, chamando atenção pena sua 
natureza intrigante e interativa.  
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CORPOS INSTRUMENTAIS requer 
supervisão de um mediador que dialogue 
com os usuários e opere a alternância dos 

aplicativos no computador. 
 

Por último, vale ressaltar que Corpos 
Instrumentais é um projeto em constante 
evolução, que responde de maneira 
dinâmica às ideias e sugestões das 
pessoas o experimentam. 
 


