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Doutor Nelson José Pinto Freire!!! 

Boa Tarde! 

Querido Nelson, 

Já estivemos em situações semelhantes algumas vezes, mais essa tem 

algo de especial: 

A UFMG, que é a ALMA MATER de dezenas de seus familiares, entre 

docentes, egressos e estudantes, passa agora ser também a SUA 

CASA!  

Foi uma longa jornada… primeiro do seio da família na sua Boa 

Esperança para o Rio de Janeiro com seus pais e irmãos. Depois, 

pouco mais que um menino, mas já um gigante desperto na sua arte, 

corta sozinho o Atlântico rumo a Gênova, de onde então, essa sua 

“aventura” te levaria a Viena. Lá chegando, no dia de seu aniversário, 

só, pela primeira vez na vida, num pequeno sótão frio, chora 

sofridamente. Naquele momento, a realidade lhe veio: longe do calor de 

sua família, era você e o mundo!!! 

Havia ficado lá do outro lado do oceano sua casa na rua direita, atrás da 

Matriz, a casa do vô Casemiro e da Vó Marica que Furnas levou, a casa 

do Vovô Pinto e da vó Candola, a casa de sua madrinha Dalila no outro 

lado da rua, da casa da Tia Marinha, da Tia Marília, as férias na fazenda 

do Tio Laércio, do Tio Geraldo, Sandra, Janice, Odalúcia, Glaura, 



Nená…a casa do seu tio Dorival e Tia Anita em Belo Horizonte com as 

deliciosas idas à sorveteria São Domingos (ainda está lá, no mesmo 

lugar!!!), a casa do Tio Hermínio na Rua Espírito Santo, o cine 

Candelária (que não funciona mais!), sua casa e seus entes mais 

próximos em Ipanema no Rio… 

Mas agora era você e o  mundo!!! Como encarar esse mundo? 

Lutando? Sofrendo? A sua opção foi outra: abraçá-lo!! Dedicando a sua 

vida à essa coisa muita vezes etérea que chamamos de humanidade!! 

Novos lugares e casas se abririam para você! Literalmente todas as 

portas das maiores salas de concerto nos 5 continentes!  

O maior exemplo que você transborda, Nelson, é a dedicação integral 

ao desenvolvimento de um lado desta humanidade – a música- sem a 

supremacia do ego e sim do trabalho! Quantas cidades nesse mundo 

você só conhece o aeroporto, o hotel e a sala de concerto?! 

Milhões conhecem seu piano, mas muito poucos a sua voz… Você não 

está na mídia, em programas de entrevistas, não se deixa levar pela 

sedutora face do maketing, da badalação, da auto-promoção… Lembro 

de sua indignação com a imprensa de Boston, que o assediava para 

entrevistas e fotos, na sua estréia no Symphony Hall, e você dizendo: 

minha energia e trabalho eu ponho é na música!! E está muito bom! Não 

quero nem preciso disso! O Boston Globe na sua primeira página 

estampava: onde esteve escondido Nelson Freire todos esses anos? 

Sua resposta: no mundo!!  

Ainda nessa cidade, você impressionou os músico da Sinfônica de 

Boston por sua capacidade de trabalho: se perguntavam se você dormia 

no Symphony Hall, pois quando chegavam lá pela manhã, você já 

estava estudando e quando deixavam a sala a noite, o faziam ao som 

do seu piano. Seu compromisso é com a dedicação integral à música e 

à busca intransigente de fazer o seu melhor… de trazer o que há de 

melhor dentro de si à realidade. Sua entrega à música, quase platônica, 

impressiona todos por onde passa! 

E o seu comprometimento não é temporário: até ganhar um concurso, 

um título, um emprego… Ele o acompanha sempre! Suas muitas dores, 

sustos e desafios nunca foram justificativas para te desviar do seu 

caminho. Ao contrário, fizeram só mais clara a sua missão nessa terra! 



Há uns 10 anos atrás um fato em especial retrata sua doação. Com 

seletos amigos vai ao alto da Serra da Boa Esperança. Entra numa 

cachoeira e lá fica até que seus dedos fizessem inveja ao mais 

esquecido maracujá de gaveta, de tão enrrugados… Aquela era a 

primeira vez na sua vida que tomava um banho de cachoeira naquela 

sua serra que emoldura o horizonte da sua cidade! Aquele prazer de 

estar ali, unido à água que um dia te levou para longe, era uma doce 

recompensa por uma vida de dedicação à humanidade! 

Mais hoje é um dia de agradecimentos! 

Agradecemos  

à Congregação da Escola de Música, na pessoa da Professora Celina, 

que propôs a outorga esse título ao Nelson;  

à Escola de Música, na pessoa da sua Diretora, Profa. Mônica Pedrosa, 

que não poupou esforços para a realização dessa cerimônia; 

ao Conselho Universitário que lhe outorgou esse título, na pessoa do 

Magnífico Reitor Jaime Arturo Ramirez, cuja sensibilidade à diversidade 

da nossa universidade coroa esforços de gerações no reconhecimento 

da arte dentro da academia.   

a todos que individualmente tornaram possível esse acontecimento 

carregado de profundo simbolismo  

e …. principalmente a você, querido Nelson, que nos honra e orgulha. 

Arco do Triunfo, Joatinga, Marais, Haia, Sintra, Viena, Ipanema, Rua 

Direita… 

Neto, filho, afilhado, sobrinho, irmão, primo, tio, tio-avô, amigo… 5 

gerações de sua família vêem testemunhando sua formidável 

caminhada… orgulhosos, carinhosos, agradecidos. 

Termino essa breve homenagem, tomando emprestado versos de 

Bertold Brecht: 

Há homens que lutam um dia e são bons,  

há outros que lutam um ano e são melhores, 



há os que lutam muitos anos e são muito bons. 

Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. 

É aí o seu lugar: ENTRE OS IMPRESCINDÍVEIS!! 

Obrigado   


