


  - GABRIEL SATER – 
 
Intérprete com voz marcante, 
instrumentista virtuoso, 
compositor versátil, arranjador, 
pesquisador e produtor 
musical, o também ator Gabriel 
Sater nasceu em São Paulo em 
1981, mas foi criado em 
Campo Grande, no Mato 
Grosso do Sul. Filho do grande 
violeiro Almir Sater, Gabriel 
herdou não só o sobrenome, 
mas o talento e carisma do pai. 
O jovem artista usa como 
inspiração a convivência desde 
a infância com a família 
absolutamente musical e com 
nomes como Renato Teixeira, 
Sergio Reis, Família Espíndola, 
Paulo Simões, Guilherme 
Rondon, Dino Rocha e seus tios 
Rodrigo e Gisele Sater. 
 
Com 18 anos de carreira, o 
artista traz na bagagem quatro CDs lançados, mais de 80 composições 
criadas, parcerias com grandes nomes da música como a com Luiz 
Carlos Sá (da dupla Sá e Guarabyra), que já deu origem a mais de 30 
canções, além de atuações em novela global, teatro musical e 
cinema. Já se apresentou em grandes festivais, ganhou diversos 
prêmios e indicações, e emplacou músicas em trilhas de novelas, 
filmes, séries e programas de TV.  
 
Ao longo de sua trajetória, realizou trabalhos musicais, como shows, 
gravações e parcerias em composições com importantes nomes da 
música brasileira como Almir Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis, Fafá 
de Belém, Luiz Carlos Sá, Família Espíndola, Inezita Barroso, Tim 
Rescala, Paulo Simões, Gisele Sater, Tadeu Franco, Lucy Alves, Ney 
Matogrosso, Pena Branca, Rodrigo Sater, Neymar Dias, Zeca Baleiro, 
Paranga, Guilherme Rondon, Cristiano Kotlinski, Chico Lobo, Paulinho 
Pedra Azul, Pedro Altério e Bruno Piazza, Chico Lobo, Chico Teixeira, 
Lucina, Zé Geraldo, Andreas Kisser, João Ormond, Glaucia Nasser, Nô 
Stopa, Zezé di Camargo e Luciano e Paulinho Moska, entre muitos 
outros. 



 



Gabriel iniciou sua vida profissional na música em agosto de 2000. Em 
maio de 2002, fez sua estréia como artista solo, apresentando seu 
repertório autoral de canções e temas instrumentais, além de músicas 
regionais do Mato Grosso do Sul, todas com arranjos inéditos. Sua 
sonoridade é resultado de influências distintas e ao mesmo tempo, 
complementares, e vai do tradicional ao contemporâneo, passeando por 
estilos como pop, regional, sertanejo raiz e música latino-americana, 
com influências de MPB, folk, rock, blues e jazz. 

 
Em 2006, lançou seu 1° 
disco, “Gabriel Sater 
Instrumental”, com nove 
faixas, onde interpretou 
temas instrumentais que 
têm uma forte ligação com 
sua identidade sul-
matogrossense e que 
falam a linguagem da 
música regional da bacia 
platina. Em todas as 
músicas, tanto as autorais 
quanto as de outros 
compositores, transparece 
seu talento como 
arranjador e sua técnica 
apurada ao violão. 

  
O segundo disco, lançado 
por Gabriel Sater no ano 
de 2009 - “A Essência do 
Amanhecer” - é seu 
primeiro CD autoral e traz 
temas instrumentais e 
canções com letras que 
celebram a vida, o amor, 
os sonhos, a natureza e a 
amizade. Este belíssimo 
trabalho foi produzido por 
meio do respeitado “Prêmio 
Pixinguinha Produção – 
Funarte”, do qual Gabriel 
Sater foi vencedor em 
2008. 



 
Em 2013, recebeu o convite do diretor Luiz Fernando Carvalho para 
realizar seu primeiro trabalho como ator profissional e dar vida ao 
violeiro sedutor Viramundo, na novela da Rede Globo “Meu Pedacinho 
de Chão”, de Benedito Ruy Barbosa. Este foi um dos maiores desafios 
de sua carreira - além de atuar, Gabriel precisou aprender a tocar viola 
caipira ento para o papel, a. Esse instrumento, tão famoso nas mãos do 
pai Almir, tornou-se então seu fiel companheiro na vida e nos shows. O 
músico emplacou ainda duas canções na trilha da novela: “Cabelos de 
Fogo” (composta especialmente para a trama) e “Lembranças Demais”. 
 
O CD autoral “Indomável”, lançado em 2014, o foi produzido junto 

com Leandro Aguiari e 
apresenta parcerias com 
Luiz Carlos Sá, Fernando 
D’Andréa, Daniel Rondon, 
Alexandre Lemos, Leandro 
Aguiari, e César Leite, além 
de participações especiais 
do próprio Sá, Fernando 
Anitelli (O Teatro Mágico), 
Gisele Sater, Tadeu Franco, 
Negão dos Santos, Neymar 
Dias, João Gaspar, e de seu 
pai, Almir Sater. Esse 
projeto, marca sua estréia 
em disco, tocando viola 
caipira, graças à sua 
atuação na novela global.   



 
Em 2015, protagonizou ao lado da cantora, atriz e multi-instrumentista 
Lucy Alves o musical “Nuvem de Lágrimas”, livre adaptação de 
“Orgulho e Preconceito”, da escritora inglesa Jane Austen, com músicas 
de Chitãozinho & Xororó, que esteve em cartaz em São Paulo e seguiu 
em 2016 para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Ribeirão Preto, em 
mais de 70 sessões. O espetáculo foi eleito pelo júri popular do Guia do 
jornal Folha de S. Paulo como o melhor musical de 2015.   
 
Ainda em 2015, participou do videoclipe e 
da gravação do single “Nós Dois”, 
interpretados pela cantora Layla, além de 
assinar a produção musical da faixa ao 
lado de João Gaspar. A música fez parte 
da trilha sonora da novela “Além do 
Tempo”, da Rede Globo. Em junho do 
mesmo ano, Gabriel fez uma participação 
como ator no filme “Malasartes e o Duelo 
com a Morte”, dirigido por Paulo Morelli e 
que conta com Isis Valverde, Leandro 
Hassun, Jesuíta Barbosa e Vera Holtz no 
elenco, lançado em 2017. 



 

No início de 2016, Gabriel lançou o clipe da música “Lembranças 
Demais” do CD “Indomável” - que também foi tema da novela “Meu 
Pedacinho de Chão”-, com as participações especiais de Luiz Carlos Sá 
e Neymar Dias. Em março, foi convidado para participar do conceituado 
projeto Instrumental Sesc Brasil, registrando seu show instrumental 
“Latinoamericano” em São Paulo/SP.  Em junho, lançou o single 
“Andarilho das Águas”, composição em parceria com Fernando 
D`Andréa e produzida em junto com João Gaspar. 
 



Em fevereiro 2017, lançou o novo clipe da música "Boca do Mato" (sua 
primeira parceira com Luiz Carlos Sá), gravada ao vivo na segunda 
temporada do programa MINIDocs. A música foi escolhida pelos fãs, em 
enquete realizada pelo site de Gabriel Sater.  

Em maio de 2017 estreou seu novo show "Baile Indomável" e lançou 
seu novo clipe da inédita: "Quando For a Hora", com a participação 
especial de Renato Teixeira. A música foi composta por Gabriel Sater, 
Renato Teixeira e João Gaspar especialmente para o programa 
MINIDocs. Em 2017, lançou também os clipes das músicas “Tem Que 
Ter Coragem” (trilha do filme “Malasartes e o Duelo com a Morte”) e 
“Aonde Você For”. 
 
Em setembro de 2018, estreou o longa metragem “Coração de 
Cowboy”, do diretor Gui Pereira, protagonizado por Gabriel Sater. No 
elenco Jackson Antunes, Thaila Ayala, Thaís Pacholek, Françoise Forton 
e Guile Branco, além de participações especiais de Chitãozinho & 
Xororó, Maurício Manieri, Rionegro e Solimões, entre outros músicos.  
 
O filme “Coração de Cowboy”, realizado por Gui Pereira - cineasta 
radicado em Los Angeles - em parceria com produtoras dos EUA, foi, 
até o momento, selecionado e/ou indicado para premiações em 11 
festivais e mostras de cinema ao redor do mundo. As premiações 
conquistadas foram: “Melhor Filme do Júri Popular” e “Melhor Ator” no 
Scruffy City Film and Music Festival (Knoxville/Tennessee) e “Melhor 
Filme Ficção” no Jukebox Internacional Film Festival (Carson 
City/Nevada).  



Em outubro de 2018, Gabriel Sater lançou seu 4°CD 
MINIDocs”, que é fruto da participa
de compositores “MINIDocs
e registrado em duas etapas. A primeira fase do projeto foi a gravação 
ao vivo de quatro videoclipes, n
em dezembro de 2016. A segunda fase 
show no Teatro Vivo, em São Paulo/SP em julho de 2017. 
músicas (não integrantes do programa MINIDocs
sendo elas “Indomável
Grande/MS em 2014, o single 
e o tema instrumental 
Fundação de Turismo do MS, para compor um 

Em outubro de 2018, Gabriel Sater lançou seu 4°CD 
é fruto da participação do artista no programa musical 

MINIDocs”, produzido por Carlos Gayotto e Zoe Films 
as etapas. A primeira fase do projeto foi a gravação 

ao vivo de quatro videoclipes, no estúdio Gargolândia, em Alambari/SP
em dezembro de 2016. A segunda fase do projeto foi a gravação
show no Teatro Vivo, em São Paulo/SP em julho de 2017. 

não integrantes do programa MINIDocs) 
Indomável” gravada em show na cidade de Campo 

Grande/MS em 2014, o single “Andarilho das Águas” lançado em 2016 
e o tema instrumental “Vazante” produzida sob encomend

o MS, para compor um vídeo institucional.

Em outubro de 2018, Gabriel Sater lançou seu 4°CD “Ao Vivo No 
ção do artista no programa musical 

, produzido por Carlos Gayotto e Zoe Films 
as etapas. A primeira fase do projeto foi a gravação 

o estúdio Gargolândia, em Alambari/SP 
foi a gravação do 

show no Teatro Vivo, em São Paulo/SP em julho de 2017. Outras três 
 estão neste CD, 

show na cidade de Campo 
lançado em 2016 

produzida sob encomenda da 
institucional. 



 



DISCOGRAFIA 

2018 – CD “AO VIVO NO 

2014 – CD “INDOMÁVEL”

2009 – CD “A ESSÊNCIA DO AMANHECER”

2006 –  CD “GABRIEL SATER INSTRUMENTAL”

  

NÚMEROS 

18 anos de carreira 
 

4 CDs lançados 
 

14 prêmios musicais 
 

1 prêmio em dramaturgia
 

1 turnê internacional por quatro países da Europa
 

1 novela na TV Globo, 1 peça de teatro musical e 3 filmes longa
metragem como ator 
 

3 músicas em trilhas de novelas
 

Vídeos do YouTube somando mais de 
 

38 mil seguidores no Instagram
 

47 mil curtidas na Fan Page do Facebook
 

4 filmes longa-metragem com músicas de Gabriel Sater: “Coração de 
Cowboy” de Gui Pereira, “Malasarte e o Duelo com a Morte” de Paulo 
Moreli, “Karajá” de Marcelo de Paula e
Pagador”, de Ernoy Mattiello)
 

Várias músicas usadas como
“Pantanal do Ar”, de Marcelo de Paula, e de programas como o Globo 
Rural. 
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