
As sonoridades de Tamires Rampinelli: violonista transita da música 
popular à erudita 

E atua também como professora de música

O cenário musical é uma área de atuação exigente que demanda o desenvolvimento e o 
equilíbrio de diversas habilidades dos musicistas. Para aprimorar a música que fazem, é comum 
que eles escolham a música popular ou a erudita, optem por um ou dois instrumentos e se 
dediquem exclusivamente a eles. Mas, a violonista Tamires Rampinelli fez uma escolha diferente. 
Na verdade, a única escolha que ela fez foi a música. Viver fazendo a música que gosta e que 
acredita. O que faz com que ela transite com a mesma dedicação e qualidade artística pela música 
de Villa-Lobos e pelo samba e o pagode brasileiros. E ainda possibilita que ela compartilhe seus 
conhecimentos e experiência, atuando como professora de música. 

“Uma coisa contribui e influencia a outra”, é o que ela afirma. Isso porque o envolvimento 
com áreas artísticas e profissionais tão distintas incentiva uma busca constante por 
aprimoramento. Seja para realizar um alto nível de performance musical, independente da obra 
executada, seja para proporcionar momentos de aprendizado e de troca. Ela continua: “Eu gosto 
de música erudita e música popular e não acho que preciso escolher só uma. Ao mesmo tempo, 
amo dar aulas”.

Além da sua habilidade de tirar sonoridades completamente diferentes do violão, uma 
importante característica da atuação de Tamires é a liderança que ela exerce na organização 
artística dos grupos que participa. Essa presença forte pode ser vista no palco por meio da forma 
como ela domina a cena e conduz a performance.  

Projetos musicais

Como exemplo da sua versatilidade musical, atualmente Tamires integra três projetos 
artísticos, além de se apresentar como solista: o grupo de pagode Samba de Colher, formado por 
quatro mulheres artistas; o duo instrumental com a flautista Amana Veiga e a Orquestra 
Choramundo, composta por 10 instrumentistas sob o comando do clarinetista Caetano Brasil. 
Entre 2014 e 2016, ela ainda integrou a Camerata de Violões da UFSJ, tendo se apresentado em 
várias cidades.

Com o Samba de Colher, algumas das suas principais apresentações foram o espetáculo 
musical Donas da Roda que estreou no Teatro Paschoal Carlos Magno em Juiz de Fora, em outubro 
de 2019, e as aberturas dos shows do Araketu e do grupo Raça Negra. Com a Amana, tocou na 29ª 
edição, em 2017, do Inverno Cultural da UFSJ, em São João del-Rei e se apresentou como solista 
no Instituto Villa-Lobos em 2018.

Acadêmica e professora de música

Além da sua atuação artística, Tamires se destaca também na academia. Ela foi a segunda 
mulher a se formar em violão na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em 2017. Como 
acontece com outras áreas de atuação, a música ainda é um campo majoritariamente masculino e 
alguns instrumentos, como o violão, tem um predomínio de musicistas homens. Sobre isso 
Tamires afirma: “Isso não me incomoda e nem me impediu. Na verdade, eu consegui virar pra ser 
uma coisa boa e me destacar nesse meio masculino”. 

Complementando os seus estudos acadêmicos, Tamires é mestra em ensino das práticas 
musicais, tendo se formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) em 
2019, formação ainda difícil de encontrar na área musical. Com planos de continuar estudando, 
ela pretende fazer curso de doutorado nos próximos anos.  



De aluna à professora, Tamires divide o seu tempo estudando diariamente e também 
dando aulas. Atualmente, é professora de violão no Conservatório Estadual de Música Haideè 
França Americano, instituição na qual também estudou, e na Escola Municipal CAIC Rocha Pombo, 
ambos em Juiz de Fora. 

Pro futuro

Os planos para o futuro são muitos e todos eles, de uma forma ou de outra, reafirmam as 
escolhas que ela já fez. Além do curso de doutorado e de aprender a tocar violão de sete cordas, 
ela pretende continuar em sala de aula como professora porque acredita muito na troca que 
consegue realizar com os alunos. 

O seu lado instrumentista quer viajar pelo Brasil se apresentando nos mais diversos locais 
para levar o seu jeito de tocar música erudita e música popular.  

VÍDEO DEMONSTRATIVO
Prelúdio n1 (Heitor Villa-Lobos): https://www.youtube.com/watch?v=nUXfJpezzGs 
Acabou (Samba de Colher): https://www.youtube.com/watch?v=5A_PpPuB0gs 

CANAIS DA ARTISTA
Site: www.tamiresrampinelli.com.br/ 
Instagram: www.instagram.com/tamiresrampinelli/ 
Youtube: www.youtube.com/tamiresrampinelli 

CONTATO: Tamires Rampinelli
E-mail: tarampinelli@gmail.com 
Tel.: + 55 (32) 999820482 ou https://api.whatsapp.com/message/R5QWNT5YGD2VD1 
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