
Ministério do Turismo e  Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa apresentam 

 

 
 

 

Natural de Ribeirão Preto e radicado na cidade do Rio de Janeiro, João Camarero tem 

sido apontado como o sucessor dos grandes violonistas Raphael Rabello e Marcus 

Tardelli. Em suas interpretações com toque claro e límpido, com ênfase à música 

brasileira e ao repertório autoral, Camarero olha o passado para traçar os seus 

caminhos para o futuro. 

 

Programa 

 

7 de dezembro, terça-feira, Teatro B32, 21h  

Radamés Gnattali (1906-1988) 
Tocata em ritmo de samba n. 1 
Brasiliana n. 13, para violão solo 
Choro 
Dança brasileira 
 
Ariel Ramírez (1921-2010) 
Balada para Martín Fierro (Aire Sureño) 
 
João Camarero (1990) 
Pequenas valsas sentimentais n. 4 
 
Aníbal Augusto Sardinha, “Garoto” (1915-1955) 
Jorge do Fusa 
 
Manuel Ponce (1882-1948) 
Scherzino Mexicano 
Suíte em lá menor 
Prelúdio / Allemande 
 
Paulinho da Viola (1942) 
Num choro curto* 
Homenagem a Armando Neves* 
 
Sérgio Assad (1952) 
Articulado* 
 
Aníbal Augusto Sardinha, “Garoto” (1915-1955) 
Inspiração 
Enigma    
 

 
c. 3’ 
c. 2’ 
 
c. 3’ 
 
 
c. 3’ 
 
 
c. 3’ 
 
 
c. 3’ 
 
 
c. 3’ 
c. 5’ 
 
 
 
c. 3’ 
c. 3’ 
 
 
c. 3’ 
 
 
c. 3’ 
c. 3’ 
 



João Camarero (1990) / Cristovão Bastos (1946) 
Vento Brando 
 
João Camarero (1990) 
Pequenas valsas sentimentais n. 3 
 
João Pernambuco (1883-1947) 
Graúna 
Caminho do Sertão                                                                                                                    

 
c. 5’ 
 
 
c. 3’ 
 
 
c. 3’ 
c. 3’ 
 

  
  
* Estreias mundiais  
 
 

Notas do programa 

Uma viagem pelo universo sonoro latino-americano 

por Flávio Apro 

 

Teremos hoje a rara oportunidade de degustar um rico itinerário conduzido pelo 

jovem e celebrado João Camarero, cujo estilo interpretativo combina intuição e 

inteligência com um som cristalino. 

A viagem começa com Manuel Ponce, que possuía a habilidade de celebrar 

compositores do passado, como no caso da famosa Suíte em lá menor, escrita ao 

estilo do alemão S. L. Weiss. O Prelúdio é uma típica improvisação percorrendo 

diversas regiões harmônicas, já a Allemande é uma dança que usa a bordadura 

como motivo condutor numa sofisticada progressão de acordes. Scherzino 

Mexicano reproduz a conhecida alternância rítmica 6/8 versus 3/4, numa 

delicada atmosfera contrapontística envolta numa harmonização nostálgica. 

João Pernambuco, legítimo expoente das classes trabalhadoras, será 

homenageado com Graúna, choro faceiro que mimetiza a ave brasileira de 

plumagem preta e canto melodioso, e Caminho do Sertão, que retrata as 

paisagens nordestinas com comoventes melodias em intervalos de sextas. 

Em oposição estilística, ouviremos Radamés Gnattali, compositor gaúcho 

de sólida formação que soube, como poucos, equilibrar os ritmos brasileiros com 

as sofisticadas progressões harmônicas jazzísticas: a elaborada Brasiliana n. 13, 

a cativante Dança brasileira e a vertiginosa Tocata em ritmo de samba n. 1. 

O prematuro violonista paulistano Garoto, outro patrimônio nacional, 

também foi exitoso na fusão entre os ritmos nacionais e as harmonias 

impressionistas, criando uma inconfundível identidade sonora. As peças 

escolhidas foram a virtuosística Jorge do Fusa, a nostálgica Inspiração e o choro 

altamente rebuscado Enigma. 



O compositor argentino Ariel Ramírez é representado pela sua Balada 

para Martín Fierro, perfeita ambientação musical do pungente poema épico de 

José Hernández, que narra as desventuras de um fictício herói gaúcho como uma 

representação do espírito de resistência pampeano. 

O intérprete Camarero também mostrará sua faceta criativa, com duas 

Pequenas valsas sentimentais: n. 3 e n. 4, que demonstram uma síntese original 

entre os estilos melódicos de Jobim com as harmonias picantes de Guinga; e, em 

parceria com Cristovão Bastos, Vento Brando, numa interessante mescla do 

erudito com o estilo das canções pop. 

A apresentação contará ainda com três estreias: Articulado, de Sérgio 

Assad – reputado violonista clássico de inspiração na tradição chorona –, Num 

choro curto e Homenagem a Armando Neves, ambas de Paulinho da Viola – 

sambista célebre de inspiração requintada. 

A viagem musical ao som do violão de Camarero será certamente 

inesquecível. 

 

Flávio Apro é violonista, concertista internacional, professor e pesquisador nas 

universidades de Maringá (Brasil), California State (EUA) e Szeged (Hungria), e 

artista fonográfico da Brilliant Classics (Holanda). 

 

Acesse a conversa entre Flávio Apro e Helen Gallo sobre o programa 

gratuitamente em nosso canal: youtube.com/culturaartistica 

 

  

https://www.youtube.com/culturaartistica


 


