
 

 

 

 

Professor de Flauta Transversal 

 

 Mauricio Freire, 
considerado pelo 
Boston Globe como 
“um músico 
especial”, é um dos 
mais destacados 
flautistas de sua 
geração. É 
Professor Titular da 
Escola de Música 
da UFMG.  

Graduado 
pela mesma 
instituição em 
1987, é o único 

flautista a receber o 
título de doutorado, com honras, no New England Conservatory, EUA.  

Desde 2003 tem atuado como 1º. Flautista Solista convidado da OSESP e 
mantém uma ativa carreira como solista e camerista. Trabalhou com importantes 
regentes e compositores como Kurt Mazur, Kristoff Penderecki, Eiji Owe, Sofia 
Gubaidulina, Thea Musgrave, Ezra Sims e H. J. Koellreuter. Foi membro do Boston 
MusicaViva, um dos principais grupos de música contemporânea dos EUA, e do 
Grupo de Música Contemporânea da UFMG. Já se apresentou nas principais salas 
do país além dos EUA, Europa e América do Sul. 

 Em Boston destacou-se como solista junto à Boston Chamber Music Society, 
o New England Conservatory Bach Ensemble e Contemporary Ensemble. Em 2005 
apresentou-se ao lado do pianista Nelson Freire no Festival Piano aux Jacobins em 
Toulouse, França. Participa frequentemente do corpo docente de alguns dos 
principais festivais do país, como Campos do Jordão, Curitiba, Pelotas e Ouro 
Branco e ministra masterclasses no país e no exterior. Paralelo à sua atividade 
artística, trabalhou na organização dos arquivos “Pão de Santo Antônio” em 
Diamantina e “Curt Lange” na UFMG e de 2000 a 2002 foi professor visitante do 
"Wellesley College" e do "College of the Holy Cross", ambos nos EUA.  

Entre suas gravações, que compreendem diversos estilos e épocas, figuram 
a Suíte em Si menor de Bach, a Jazz Suite de Bolling, Choros de Abel Ferreira e 
diversos CD’s com a OSESP. Seus alunos e ex-alunos encontram-se em diversas 
orquestras, universidades e grupos de câmara de renome no país. Entre seus 
professores destacam-se James Galway, Paula Robison, Fenwick Smith, Expedito 
Vianna e Artur Andrés. 
 



Críticas 
“...um flautista especial” The Boston Globe - Boston, EUA 
“Muitos vivas a Mauricio Freire” WBUR - Boston, EUA 
“...Freire apresenta um virtuosismo de tirar o fôlego”  Folha de São Paulo 
 

 


