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Roberto Riberti 

 

Roberto Riberti retorna à cena em show de pré-lançamento do disco 

“Túmulo do Samba”  

 

 

Neste novo trabalho, Roberto Riberti apresenta as canções de seu novo disco, 

“Túmulo do Samba”, prestes a ser lançado. O disco conta com sambas inéditos de 

Paulo Vanzolini e Elton Medeiros, em parceria com Riberti, além de participações da 

nata do samba: MPB4, Germano Mathias, Elton Medeiros, Dona Inah, Adriana 

Moreira, Osvaldinho da Cuíca, João Parahyba, Silvério Pontes, entre outros. 

No repertório, os sambas inéditos “Todo Mundo me Diz”, com letra de Paulo 

Vanzolini feita na década de 40 e musicada por Riberti em 2013, e “Pobre Amor”, 

letra de Riberti para um novo samba de Elton Medeiros.  

E, com letra e música de Riberti, as inéditas “Túmulo do Samba”, ironia sobre a 

famosa frase de Vinícius de Moraes; “Samba Pretexto”, um de seus primeiros 

sambas, composto aos 17 anos; “Sindicato do Ladrão”, censurado na década de 70, 

que ironiza a corrupção; “Santo de Casa”, samba rural tipicamente paulista; “A Força 

do Bem”; “Delicadeza”; “Nada é Muito Tarde”; e “Testamento”. 

Sem falar das releituras de obras autorias, como “Velho Ateu”, dele e de Eduardo 

Gudin, gravado pelo próprio Riberti, em 1982, e por Gudin, Beth Carvalho, MPB4, 

Djalma Pires, Leila Pinheiro e Dona Inah; “Estrela”, letra que fez para o samba de 

Elton Medeiros e Eduardo Gudin, gravada pelo próprio Elton e por Vânia Bastos; e 

“Euforia”, letra para o samba de Nelson Cavaquinho e Eduardo Gudin, gravada por 

Gudin e Dona Inah. 
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Duração: 

 

1h30 

 

Histórico:  

 

Compositor, letrista, intérprete e produtor artístico desde meados dos anos 70, 

Riberti carrega consigo larga experiência adquirida nos estúdios, palcos e 

gravadoras por onde passou, numa época em que não era comum o artista se 

envolver profundamente em questões de produção artística e executiva. 

Recentemente, depois de cerca de dois anos elaborando as composições, ideias e 

arranjos do disco “Túmulo do Samba”, Riberti retorna à cena musical no momento 

em que o samba de São Paulo ressurge, revigorado, nas praças e bares da cidade. 

Com quatro LP’s, lançados em 1977, 1979, 1982 e 1985, Riberti destacou-se, além 

dos sambas, com canções como: “Passageiro”, letra e música de sua autoria e que 

foi tema da novela “Os Gigantes”, de Lauro César Muniz (Globo, 1979); “Cidade 

Oculta”, letra sua para a valsa de Arrigo Barnabé e Eduardo Gudin, tema do filme 

homônimo de Arrigo; “Rap do Baal” (letra, música e produção sua), tema do filme 

“Canção do Baal”, lançado na 32ª Mostra Internacional de Cinema. O filme, baseado 

na peça teatral de Bertolt Brecht, foi dirigido e adaptado por Helena Ignez.  

Apesar de nunca ter abandonado completamente seu trabalho artístico, Riberti 

estava afastado dos palcos e sem lançar um trabalho novo desde 1985. 

Riberti normalmente interpreta suas canções, mas já gravou músicas de amigos 

parceiros, como “Simplesmente”, de Paulinho Nogueira, com o próprio Paulinho ao 

violão, e “Ruas que Sonhei”, de Paulinho da Viola, gravada em seu primeiro LP, em 

1977 – com produção de Fernando Faro, tendo Paulinho ao violão e ao tamborim. 

O compositor deseja contribuir com o desafio de homenagear São Paulo com 

sambas sem pretensões, bairrismos ou pieguices, mas com singularidades criativas 

forjadas na simplicidade, na qualidade melódica e nas letras elaboradas. 
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Quem ouve por aí, nas rodas de samba: “Um velho ateu, um bêbado cantor, poeta, 

na madrugada, cantava essa canção seresta. Se eu fosse Deus, a vida bem que 

melhorava, se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada...”, talvez não identifique 

os autores de “Velho Ateu”, Roberto Riberti e Eduardo Gudin. Mas é certo que esse 

samba, composto no final da década de 1970, continua vivo e, a cada dia que 

passa, vai se espalhando pelas novas rodas de samba e se consolidando como um 

clássico do samba paulista, ao lado de “Volta Por Cima” (Vanzolini) e “Saudosa 

Maloca” (Adoniran Barbosa), entre outros. 

Como já notava, em 1982, o grande cronista paulistano Lourenço Diaféria:  

“No currículo de Riberti está a cidade viva e atual com seus músculos de argila e seu 

esqueleto de concreto protendido. A cidade é seu aprendizado, seu jardim de 

infância, vestibular, rede, ringue, mirante. Surfista dos viadutos, asaviador dos 

ventos esquinais e encanados...” 

 

---- 

2013 – Nov – Show em homenagem a Paulo Vanzolini, no projeto “Tributos”, do 

Sesc São Caetano 

 

2011 – Nov – Participação no programa “Ensaio” da TV Cultura, com presença 

especial de Paulo Vanzolini. 

 

2011 – Jul. – Participação como compositor homenageado na Praça do Samba, do 

Projeto “Kolombolo Diá Piratininga”. 

 

2011 – Jun. – Participação no programa “Sr. Brasil”, de Rolado Boldrin. 

 

2010 – Participação no show de aniversário de sessenta anos de Eduardo Gudin 

realizado no Sesc Vila Mariana, ao lado de Paulo Vanzolini, Paulo César Pinheiro, 

Toquinho e Arrigo Barnabé. 
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2002 a 2006 – Coordenação e apresentação de curso de composição popular na 

Universidade Livre de Música Tom Jobim – ULM, ao lado de Eduardo Gudin. 

2002 – “Rap do Baal” (música-tema do filme “Canção do Baal” com participação de 

Arrigo Barnabé) – produção, letra e música. 

 

1985 – Disco “Tateando A Cidade” (Continental) – produção artística e direção 

musical. 

 

1982 – Disco “Riberti” (Independente) – produção executiva, artística e direção 

musical. 

 

1979 – Disco “Cenas” (Chantecler) – produção artística e direção musical. 

 

1977 – Disco “Roberto Riberti” (Chantecler) – produção artística e direção musical 

de Fernando Faro. 

 

 

Discografia: 

 

 
Tateando a cidade – 1985 
 

 
 

 
Riberti – 1982 
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Cenas – 1979 
 

 
 

Roberto Riberti – 1977 
 

 
 

 

 


