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Magnífico Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez; Excelentíssima Vice-Reitora, 

Professora Sandra Regina Goulart Almeida; Prezada Senhora Ana Lúcia Gazola, Reitora 

da UFMG gestão 2002-2006; Cara Vice-Diretora da Escola de Música, Professora Cecília 

Nazaré de Lima; Prezado Senhor Nelson Freire; membros do Conselho Universitário e 

da Congregação da Escola de Música; Professores, Técnicos Administrativos em 

Educação, alunos, Senhoras e Senhores. 

É uma grande honra para a Universidade Federal de Minas Gerais, no ano em que 

completa seus 90 anos de existência, e para a Escola de Música, em particular, o 

privilégio de homenagear com o título de Doutor Honoris Causa o eminente pianista 

Nelson Freire - um artista mineiro que é do mundo, respeitado como um dos maiores 

intérpretes da música na atualidade - pela sua relevante contribuição para com o 

patrimônio musical da humanidade, principalmente por meio de suas performances e 

registros musicais, que levam a marca de sua personalidade, de seu talento e 

inteligência musical e de suas múltiplas vivências.   

A outorga desse honroso título representa para a Universidade a valorização das Artes 

como área de conhecimento e, mais que isso, como área produtora de um 

conhecimento singular, construído com seus meios, materiais e práticas particulares. 

Diz respeito, ainda, à valorização da complexidade do conhecimento musical, que o 

pianista Nelson Freire representa tão bem.  

Pensemos um pouco sobre a produção de conhecimento neste mundo a partir de 

alguns exemplos: as grandes obras de engenharia, que vão da construção das grandes 

catedrais antigas ao desenvolvimento de ligas metálicas cada vez mais leves e 

resistentes; as pesquisas de medicamentos para a cura de doenças; o conhecimento 

digital, a nanotecnologia; a compreensão cada vez mais aprofundada do universo em 

que vivemos, em suas dimensões micro e macro; os estudos sobre a consciência, a 

neurociência; as maneiras de se propor, revisar e reinventar os procedimentos 

econômicos e legislativos, de forma a que a humanidade tenha, cada vez mais, 

qualidade de vida e que lhe seja concedida sua plena dignidade.   

Toda ciência carece de criatividade, experimentação e um pouco de acaso.  

Possivelmente estão enganados aqueles que pensam que a emoção é privilégio do 

fazer artístico. É preciso emoção para pensar, refletir e deliberar, diz o neurocientista 

Antônio Damásio.  



O emocionante legado da área de Artes, nem sempre bem mensurado, compreende 

uma infinidade de saberes e práticas: a manufatura das construções artísticas, das 

mais simples às mais complexas, em seus suportes materiais, orais, corporais, escritos 

ou digitais; todo o conhecimento para compreendê-las, traduzi-las em sons, em 

objetos ou cenas; toda a técnica necessária na  busca pelos melhores e possíveis 

caminhos para que essas construções sejam oferecidas ao público; toda a 

experimentação, pesquisa de fontes, de estilos, de contextos, de práticas 

interpretativas; enfim, um conhecimento que se produz, que se refaz, e, para utilizar o 

termo do filósofo Walter Benjamin,  um conhecimento que “pervive” em sua 

constante ressignificação.   

Entretanto, muito além dos materiais harmoniosamente arranjados, a arte significa a 

profunda expressão traduzida do ser, sua angústia, sua força, sua inquietação, seu 

desejo pela harmonia, pelo equilíbrio, sua graça e sua alegria que teima em resistir. 

Vivemos tempos instáveis, preocupantes, sombrios. Nesses tempos, a arte, mais do 

que alento, é resistência. Ela é fundamental para o desenvolvimento do pensamento, 

pela sua inexorável capacidade de questionar e de propor. 

Faço uma pausa nessas reflexões para deixar que meu pensamento, agora, viaje para 

muitos anos atrás, para um caso de família. Meu avô, pai de meu pai, residente em 

Varginha, tocava violino nas seções de cinema mudo da cidade e viajava como 

comerciante. Certa feita, ao conversar com um senhor na cidade de Boa Esperança 

sobre assuntos do seu trabalho, comentou sobre um som muito bonito de piano, que 

vinha pela janela. É meu filho, disse logo o senhor. Entre para conhecê-lo. E assim, meu 

avô conheceu o menino de 5 anos que se chamava Nelson Freire.  

Essa história prosaica liga com fio tênue nossos mundos. O menino frágil e tímido da 

história era um menino prodígio e suas mãozinhas ágeis causavam espanto e 

encantamento a todos que o ouviam.   

Um dos mitos do mundo das artes é o do talento nato, algo de miraculoso que nos é 

presenteado e para o qual não são necessárias as escolhas.  Dom, predestinação, 

privilégio, diríamos.  

Entretanto, existem contextos e circunstâncias que vão moldando as inclinações das 

pessoas. Começam mesmo no ventre da mãe, dizem as pesquisas científicas.  As 

músicas que ouvia em criança, o convívio com as irmãs pianistas, o temperamento 

introspectivo que o fez voltar-se para o instrumento como meio de expressão 

provavelmente moldaram os passos iniciais de Nelson Freire. Seu talento, contudo, 

possivelmente não teria desabrochado sem a dedicação e o sacrifício da família que se 

mudou para a cidade do Rio de Janeiro para que o garoto continuasse seus estudos. 

Também é possível que não teria ido à frente sem o encontro com os professores 

certos. A partir de certa idade, como bem diz o pianista em seu depoimento no 



documentário de João Moreira Sales, já rapazinho, Nelson Freire não poderia mais 

continuar a ser o eterno menino prodígio. O encontro com sua nova mestra, Nise 

Obino, pela qual instantaneamente passou a nutrir grande admiração e afeto, foi o 

impulso necessário para o artista, que confessa que é preciso que exista amor para se 

construir uma relação de aprendizado. Ali fica evidente o aprendizado mútuo, via de 

mão dupla, como devem ser as relações entre os mestres e seus pupilos.  

Mais do que um inegável talento, Nelson Freire possui uma inteligência rara que o 

permite lidar com as altas complexidades musicais de forma quase assombrosa.  Mas a 

arte não é jamais uma conquista fácil.  A dedicação do artista, as horas infindáveis 

junto ao instrumento, sua abnegação e seu esforço constroem o pianista que é hoje, 

com sua agenda de quase 70 concertos ao ano, com suas passagens por teatros de 

mais de 70 países, com seus trabalhos com importantes maestros e orquestras, 

tornando-se referência no cenário musical internacional. Não obstante, em entrevista 

para o Jornal O Globo, em 2014, Nelson Freire declarou: “Ainda tenho muito a 

conquistar. Progredir. Se um artista achar que conquistou tudo, parou.”, revelando a 

humildade do artista que é um eterno aprendiz.  

A arte do pianista Nelson Freire se manifesta pela performance, o momento criativo no 

qual as obras musicais se materializam em som. O teórico da música, Nicholas Cook, 

com sua visão da música como performance,  considera as obras musicais escritas 

como roteiros, obras abertas que admitem uma infinidade de leituras. Diria que é 

através da performance que o legado musical se constrói de maneira dinâmica,   

submetido às muitas modelações de acordo com os contextos, dos intérpretes e dos 

autores musicais,  vivências pessoais, emoções momentâneas, memórias de tempos 

idos e vindouros.  Durante uma performance dá-se a maravilha da construção musical, 

em um momento fugaz, no instante ínfimo do contato dos dedos com as teclas, do 

braço com o arco, da produção de uma voz.  

A performance de Nelson Freire é única, mesclada pelo caleidoscópio de suas 

vivências, de sua família e de sua cidade natal, do jeito mineiro de ser, de sua 

consciência de cidadão do mundo, de seu contato com tantas culturas e com os países 

de origem dos repertórios que toca. É também conformada pelo contato com seus 

colegas de profissão: Martha Argerich, Barenboim, Arrau, Pollini, Brendel, e com os 

pianistas que já se foram, mas que continuam seus parceiros constantes: Guiomar 

Novais, Horowitz, Rubinstein. Esse ser do mundo também toca para o mundo e possui 

uma maneira especial de comover suas plateias. 

A música possui suas maneiras próprias de significar. Nós musicistas usamos muito os 

gestos e as expressões faciais quando queremos passar uma ideia musical que não seja 

pelos próprios meios da música. Colocar a música em palavras, ação temerária porém 

imperativa na academia,  chega a causar uma vertigem, uma instabilidade, porque é 

necessário usar aproximações, imagens, metáforas. Recorremos à semiótica da música 



ao lidar com suas estruturas, mas também com toda uma semântica musical, como o 

espaço, o tempo, a cor, o brilho, a doçura, a aspereza, o gelo, o fogo, os sentimentos 

como a dor e a alegria.  

Nelson Freire me parece avesso às palavras, algo que veio, senão para seu próprio 

bem, certamente para o nosso.  O seu momento musical é pura música, um silêncio de 

palavras em concentração absoluta. Notamos sua postura serena, a sobriedade da 

interpretação, os gestos na medida, a clareza das vozes musicais, a delicadeza dos 

acabamentos, a força do som conseguida com gestos mínimos, a brutalidade mesmo 

dos acordes, a velocidade e a precisão. É como se o mundo parasse e, num foco de luz 

solitário, restasse apenas a personificação da música. 

Hoje a Universidade tem compreendido e valorizado os diversos tipos de saberes, 

guardados em outros centros de memória que não os livros em suas bibliotecas. São 

saberes em suas formas escritas, visuais, auditivas, corporais. Falamos então sobre a 

oralidade, a corporeidade e, no caso musical, em particular na vivência do músico 

Nelson Freire, aquilo que podemos chamar de auralidade, o conhecimento percebido 

pelo ouvido. O saber que pode partir de uma fonte escrita, mas que também é 

apreendido e repassado por meio do som. 

 Por meio do som, Nelson Freire vem nos deixando um grande legado, com seus 

concertos e suas inúmeras gravações em vídeo e áudio, memória para as novas 

gerações.  O título de Doutor Honoris Causa que hoje a UFMG outorga ao exímio 

pianista Nelson Freire vem honrar e homenagear o artista por sua contribuição 

relevante para a esfera sonora, para a difusão e para a pesquisa do patrimônio 

musical, brasileiro e internacional.  

Agradeço à professora Celina Szervinsk que primeiro indicou o nome do pianista à 

Congregação da Escola de Música. Agradeço aos membros de nossa Congregação pelo 

pronto acolhimento da proposta e aos membros do Conselho Universitário que a 

referendaram. Agradeço ao atual Reitorado, ao Magnífico Reitor e à Excelentíssima 

Vice-Reitora, por todo o apoio a esta indicação e à Escola de Música como um todo. 

Só me resta dizer ao pianista Nelson Freire: obrigada por existir, obrigada por abraçar a 

profissão de artista com dedicação e paixão, obrigada por elevar a arte aos seus 

patamares mais altos, obrigada por fazer deste um mundo melhor.  

 

Mônica Pedrosa de Pádua 

Diretora da Escola de Música da UFMG 

 

 


