
Gravada durante as sessões de Aquele Amor Nem
Me Fale (2010), Hesitação acabou não entrando no
disco. Por se tratar de uma balada folk, a canção
destoava do repertório puxado pela temática bossa
nova. Agora, uma década depois depois, mixada por
Martin Scian (produtor indicado ao Grammy Latino
pelos trabalhos com Ana Frango Elétrico e Jonas
Sá), com participação de Davi Moraes no bandolim e
Rafael Papel nas violas, Hesitação sai dos arquivos
e transforma-se em protagonista dos 10 anos de
Aquele Amor Nem Me Fale. No dia  1º de dezembro
de 2020, o lançamento do single nas plataformas
de streaming marca a comemoração. 

Como todo bom compacto, Hesitação traz também
uma canção no seu lado B. Parceria de Marovatto
com Jonas Sá, Solução nunca foi gravada. Porém,
essa versão “demo”, feita na época em fita cassete,
surpreende pela beleza e simplicidade ao mesmo
tempo em que traz a intimidade do processo de
composição da dupla Mariano e Jonas. 

No final de 2010, era  lançado Aquele Amor Nem
Me Fale, primeiro disco do cantor, compositor e
escritor Mariano Marovatto. Verdadeiro “painel da
música carioca” (Leonardo Lichote, O Globo), com
participação da Banda Cê, Moreno Veloso, Bruno
Medina, Do Amor e outros 24 nomes, o disco foi
bem acolhido pela crítica musical. 

A imagem da capa do single
Hesitação é de autoria de
Alexandre Sant'Anna e pertence à
mesma sessão de fotos feita para o
disco Aquele Amor Nem Me Fale. A
viola braguesa retratada em ambas
as capas, curiosamente não é
ouvida no disco e foi gravada 
 apenas em Hesitação.

Ao longo da década, Marovatto dissociou-se  do rótulo
“indie bossa nova” ao produzir discos mais radicais, como
a vanguarda pop de Praia (2013) e o álbum folclórico-
experimental Selvagem (1016), lançado em Portugal.
Após quatro anos longe das gravações, Mariano lançará
uma série de singles feitos durante a quarentena - com
versões de canções de outros compositores - enquanto
grava e compõe o seu próximo disco autoral.

Mariano Marovatto: composição, voz e escaleta
Davi Moraes: bandolim

Rafael Papel: violões, viola caipira e braguesa
Henrique Vilhena: baixo

Fabiano Ribeiro: percussões
Antonia Adnet, Joana Adnet e Duda Moraes: coro

produzido por Mariano Marovatto e Jonas Sá em 2010
mixado e masterizado por Martin Scian em 2020

direção de arte de Philippe Leon
fotografia de Alexandre Sant'Anna

mariano marovatto comemora os 10 anos de seu primeiro disco com canção inédita

O som refinado de Marovatto é mix cool de samba,
Bossa Nova e pop indie. Mas tudo feito paradoxalmente
com personalidade. (Mauro Ferreira, Notas Musicais)

Até Não Tem Lua, hit do Asa de Águia, cai bem na voz
sutil e no violão cheio de bossa de Mariano Marovatto.
(Lauro Lisboa Garcia, O Estado de S. Paulo)
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