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Discurso	Honoris	Causa	Nelson	Freire	
15	de	dezembro	de	2016	

	
Senhoras	e	Senhores,		

Este	é	um	dia	especial	para	a	Profa.	Sandra,	para	mim	e	para	a	

UFMG.		

Temos	 dito	 que	 cerimônias	 como	 esta	 da	 qual	 participamos	

hoje	 são,	 a	 seu	modo,	 importantes	 ritos	 de	 passagem	 para	 a	 nossa	

Instituição.	 São	 ritos	 singulares	 e	 especiais	 que	 sinalizam,	de	 forma	

exemplar,	 o	 reconhecimento	 mais	 elevado	 de	 nossa	 instituição	 a	

personalidades	 de	 destaque	 cujo	 trabalho	 se	 reveste	 de	 especial	

relevância	por	 sua	contribuição	ao	pensamento	científico,	 filosófico,	

cultural	e	artístico.	

A	 concessão	 do	 título	 de	 Doutor	 Honoris	 Causa	 que	 a	 UFMG	

outorga	se	caracteriza,	assim,	por	momentos	excepcionais	e	litúrgicos	

da	 vida	 institucional,	 marcados	 pela	 aproximação	 da	 instituição	

acadêmica	 com	outras	 formas	de	 construção	de	 saberes	 igualmente	

relevantes	para	nossa	sociedade.		

Momento	raro	e	precioso	para	nossa	 instituição,	pois	em	toda	

sua	 existência	 conferiu-se	 este	 título	 apenas	 22	 vezes,	 a	 UFMG	 se	

sente	 honrada	 de	 poder	 escolher	 uma	 personalidade	 da	 nossa	

sociedade	para	 receber	 o	 título.	Neste	 caso,	 não	 é	 apenas	um	 título	

honorífico.	É	também,	e	principalmente,	um	título	acadêmico	especial.	

A	 honraria	 emblematicamente	 significa	 que	 o	 homenageado	 ou	 a	

homenageada	possui	o	conhecimento	e	as	qualificações	para	usufruir	

do	título	de	Doutor	pela	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais,	como	

todos	os	demais	que	foram	outorgados	esse	grau	pela	UFMG.		

Dessa	 forma,	 esta	 sessão	 pública	 e	 solene	 do	 Conselho	

Universitário	da	UFMG,	órgão	máximo	de	deliberação	da	Instituição,	
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assinala,	em	especial,	o	reconhecimento	da	comunidade	universitária	

ao	 pianista	 Nelson	 Freire	 por	 sua	 expressiva	 contribuição	 para	 a	

projeção	e	a	excelência	da	arte	musical	no	Brasil	e	no	exterior.	

No	caso	de	Nelson	Freire	não	poderia	ser	diferente.	Aprovada	

por	unanimidade,	tanto	na	decisão	criteriosa	da	Escola	de	Música	da	

UFMG	 quanto	 na	 deliberação	 final	 do	 Conselho	 Universitário	 da	

Instituição,	a	honraria	traz	consigo	a	deferência	que	a	academia	deve	

necessariamente	prestar	a	um	artista,	nascido	nessas	terras	mineiras,	

que	para	nosso	orgulho	afirma	que	“continua	mineiro	como	se	nunca	

tivesse	 saído	 daqui”,	 aclamado	 pela	 crítica	 como	 um	 dos	 maiores	

pianistas	do	século	20.		

O	 reconhecimento	 de	 seu	 talento	 e	 excepcional	 excelência	 na	

arte	 pianística	 alcança	 todos	 os	 países	 e	 continentes,	 como	 bem	

atestam	 os	 prêmios	 e	 honrarias	 que	 tem	 recebido	 ao	 longo	 de	 sua	

vida,	como	tivemos	a	oportunidade	de	ouvir	nas	homenagens	que	lhe	

foram	 aqui	 prestadas	 pelos	 professores	 Celina	 Szrvinsk,	 Maurício	

Freire	e	Mônica	Pedrosa.	

Cerimônias	 como	 essas	 têm	 ocorrido	 no	 espaço	 de	 um	

horizonte	 mais	 amplo,	 caracterizado	 pelo	 ethos	 institucional,	 pelo	

espírito	construído	ao	 longo	de	uma	história	e	de	uma	tradição	que	

em	pouco	farão	da	UFMG	uma	Casa	centenária.	Assim,	a	cerimônia	de	

hoje	se	reveste	de	um	significado	mais	especial	ainda,	pois	se	insere	

nos	preparativos	das	comemorações	dos	90	anos	da	UFMG,	a	serem	

completados	em	7	setembro	de	2017.			

Neste	 momento	 duplamente	 simbólico	 e	 marcante	 da	 vida	

institucional,	 ao	 lançar	 um	 olhar	 para	 o	 passado,	 pela	 via	 da	

reconstrução	 da	 memória	 do	 papel	 histórico	 da	 UFMG	 no	 cenário	

regional	 e	 nacional,	 lançamos	 igualmente	 um	 olhar	 em	 direção	 ao	
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futuro,	referenciado	pelo	nosso	presente,	acenado	pela	convergência	

dos	 saberes,	 assim	 como	 pela	 divulgação	 do	 conhecimento	 e	

interação	entre	as	diversas	áreas	em	um	espaço	acadêmico	marcado	

pela	diversidade	e	pluralidade.		

Assim	é	que	a	UFMG	 faz	90	anos	e	é	preciso,	pois,	 celebrar.	É	

preciso	 também	 continuar	 presenteando	 a	 nossa	 comunidade	 e	 a	

nossa	 sociedade	 com	 os	muitos	 presentes	 simbólicos	 que	 podemos	

oferecer.	Mas	hoje	quem	ganha	um	presente	nesta	comemoração	é	a	

UFMG.	Ao	receber,	de	braços	abertos,	Nelson	Freire	como	um	doutor	

desta	Casa,	é	a	UFMG	que	se	enriquece	com	a	inclusão	de	tão	ilustre	

membro	à	nossa	comunidade.	

Conferir	 a	 distinção	 máxima	 outorgada	 pela	 instituição	 ao	

pianista	Nelson	Freire	é,	de	fato,	uma	honra	para	todos	nós.	É,	assim,	

a	 instituição	 que	 se	 orgulha	 de	 abrigar	 em	 seu	 rol	 de	 Doutores	

Honoris	 Causa	 uma	 personalidade	 tão	 marcante	 para	 a	 música	

brasileira,	reconhecido	internacionalmente	por	sua	carreira	brilhante	

e	virtuosismo	musical.	

Nosso	 agraciado	 em	 entrevista	 concedida	 quando	 se	

aproximavam	 seus	 70	 anos,	 declarou:	 “ainda	 tenho	 muito	 a	

conquistar.	 Progredir.	 Se	 um	 artista	 achar	 que	 conquistou	 tudo,	

parou”.	E	assim	também	diria	o	mineiro	Guimarães	Rosa,	aluno	desta	

Casa:	 “o	mais	 importante	e	bonito	do	mundo	é	 isto:	que	as	pessoas	

não	estão	sempre	iguais,	mas	que	elas	vão	sempre	mudando”.		

Traçamos	aqui	um	paralelo	com	a	nossa	UFMG,	sim	nossa,	pois	

agora	dela	você	é	Doutor,	por	merecimento.	A	renovação	permanente	

de	 seus	 recursos	 humanos,	 a	 chegada	 e	 partida	 de	 seus	 alunos,	 a	

imanente	 inquietação	 e	 a	 busca	 pelo	 conhecimento,	 o	 perseguir	

perene	da	excelência	acadêmica	são	marcas	da	Universidade	Federal	
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de	Minas	Gerais.	Incipit	Vita	Nova	–	infundir	vida	nova	-	é	nosso	lema	

e,	 como	 podemos	 observar,	 tem	 sido	 uma	 inspiração	 para	 Nelson	

Freire	durante	toda	sua	vida.		

Fique	certo,	caro	Doutor	Nelson	Freire,	a	honra	de	a	UFMG	tê-lo	

como	um	de	 seus	professores	 é	muitas	 vezes	maior	 que	o	 eventual	

sentimento	 de	 gratidão	 do	 mineiro	 Nelson	 Freire	 pelo	 título	

honorífico	que	hoje	lhe	é	concedido.	

Menino	prodígio,	virtuoso.	Você	elevou	a	música	a	um	patamar	

em	 que	 pouquíssimos	 alcançaram.	 Você	 consegue	 que	 qualquer	

plateia	ou	audiência	te	ouça	...	Antes	do	seu	tempo,	da	sua	geração	e	

de	qualquer	outra	 ...	Você	atravessou	as	fronteiras	geográficas	como	

poucos.	 Você	 associa	 talento	 e	 conhecimento	 de	 maneira	 singular,	

única.	Você	toca	com	todos	os	sentidos	...	e	nos	faz	mais	humanos!	

Receba	da	 instituição	que	hoje	 lhe	acolhe	 incondicionalmente,	

em	nome	da	tradição	desta	casa	e	da	notória	excepcionalidade	desta	

cerimônia,	não	apenas	o	título	de	Doutor	Honoris	Causa,	mas	também	

nossos	cumprimentos	e	agradecimentos	por	tudo	que	fez	pela	música	

e	pela	cultura	em	nosso	país	e	no	exterior.		

E,	 para	 encerrar,	 gostaria	 de	 citar	 um	 músico	 brasileiro,	

cujas	 obras	 com	 frequência	 fazem	 parte	 de	 seu	 belo	 repertório,	 o	

também	 brilhante	 Villa	 Lobos:	 “É	 preciso	 fazer	 o	 mundo	 inteiro	

cantar.	A	música	é	tão	útil	quanto	o	pão	e	a	água”.	Obrigado,	Nelson	

Freire	por	nos	fazer	cantar	e	ansiar	pela	música	como	algo	essencial	

para	o	nosso	próprio	ser.	

Seja	 sempre	 bem-vindo,	 Doutor	 Nelson	 Freire,	 a	 Casa	 que	

será	sempre	sua!	

	

Jaime	Arturo	Ramírez	


