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João Carlos Martins ocupa um lugar ímpar no cenário musical 
brasileiro, tendo sido considerado um dos maiores interpretes 
de Bach do século XX pela crítica internacional, do qual regis-
trou a obra completa para teclado. É considerado um pales-
trante de alto impacto e já apresentou em grandes eventos.

É o único músico brasileiro que teve a sua vida registrada por 
cineastas europeus por duas vezes, Die Martin’s Passion, já, 
uma co-produção franco-alemã dirigida por Irene Langman, 
assistido por mais de um milhão e meio de pessoas na Euro-
pa e vencedor de vários festivais internacionais, e Revêrie dos 
cineastas belgas Johan Kenivé e Tim Herman.

Com problemas que prejudicaram a mobilidade de suas  
mãos João Carlos Martins teve que abandonar o piano, mas 
sua ligação com a música é tanta, que o fez iniciar na carreira  
de maestro.

Perfil



Temas
das Palestras



O MaestrO JOãO CarlOs é COnsideradO 
uM Palestrante de altO iMPaCtO e Já 
aPresentOu eM grandes eventOs nO Brasil. 

Em suas palestras, o maestro retrata toda a vida artística, passando pelo início  
de sua carreira no piano, com um concerto triunfal com o maestro Zubin Metha  
até os acidentes das mãos, o fim da carreira de piano e o início na carreira como 
regente. Martins aborda temas como resiliência, superação, foco em resultado, 
trabalho em equipe, adversidades, e outros que podem ser alinhados em briefing. 
Ao final, se apresentará acompanhado por quinteto.



PrinCiPais  
tóPiCOs aBOrdadOs:
  Superação

  Foco

  Resiliência

  Foco em resultado

  Trabalho em equipe

  Cooperação

  Adversidades x Oportunidades



Livros  
Publicados



MaestrO!
Maestro! A biografia de João Carlos Martins desvenda o homem por 
trás do mito, revelando a rotina de luta e superação de um dos maiores 
artistas brasileiros e um dos melhores pianistas do mundo. Possuidor 
de um talento único, João Carlos construiu uma carreira de sucesso, 
mas uma sequência de tragédias pessoais afetou seriamente  
o movimento de suas mãos e o impediu de se dedicar plenamente  
à sua paixão pelo piano. Por seis vezes, ele se viu obrigado a abando-
nar a carreira e chegou a fazer mais de 20 cirurgias para recuperar  
o pleno movimento das mãos. Até que, aos 64 anos, para não se afastar 
da música, ele virou maestro. 

a saga das MãOs
‘A saga das mãos’ conta a história do maestro e pianista João  
Carlos Martins, um ser humano extraordinário apaixonado pela  
música - em especial pela música de Bach. Trata-se de um livro  
sobre superação e determinação, recheado de histórias comoventes  
e divertidas. 
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