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As pessoas que se relacionam corn Francisco Iglesias podem 
ser divididas em fres grupos: o dos que o chamam de professor 
Iglesias, formado por alunos e pessoas menos prOximas; o dos que 
o chamam de Iglesias, de ex-alunos e amigos em geral; e o dos 
que o chamam de Chico, constitufdos por amigos intimos. Tal es-
truturagao dos cfrculos de relacionamento é em parte feitura do 
pr6prio Iglesias, como seria de esperar que fosse. Contaram-me, a 
respeito, que deu a seguinte resposta a urn amigo que insistia em 
discutir corn ele uma derrota do time do Cruzeiro: "Futebol eu dis-
cuto corn peucas pessoas e voce nao é uma delas". 

Eu pertengo ao grupo dois, ao grupo do Iglesias. Depois de ter 
sido seu aluno, mantive contato permanente corn Iglesias, a ele 
corn frequencia recorri para ajuda e fui sempre distinguido corn seu 
apoio, inclusive atraves de prefacios e resenhas de livros meus. 
Talvez a pessoa ideal para sauda-lo fosse alguern do grupo fres, da 
turma do Chico. Mas, convidado pela diregao da ANPOCS para 
a tarefa, nao podia perder a oportunidade de dizer de poblico duas 
ou tits coisas que sei dele. Garanto a Iglesias que o fago corn 
muito prazer. Sabedor de sua ojeriza aos holofotes da publicidade, 
prometo ser sobrio e razoavelmente breve. 

Fui aluno de Iglesias de 1962 a 1965 na Faculdade de Ciencias 
Econamicas da antiga Universidade de Minas Gerais, onde ele era 
professor de Historia Econ6mica Geral e do Brasil. A Faculdade 
daquela epoca era das poucas escolas superiores do Brasil que 
deixavam saudades. Olhando agora para atras, 25 anos depois, ela 
aparece como algo quase irreal. Os professores nao faltavam as 
aulas a chegavam no horario previsto, mesmo que fosse as seta 
horas da manha; os alunos assistiam as aulas, ham os textos indi-
cados e vArios eram bolsistas de horario integral; os funcionarios 
mantinham todos os servigos em funcionamento. Ate os banheiros 
dos alunos eram limpos e, pasmem, tinham papel higienico. 

Iglesias, aos 40 anos, era a estrela da area de hist6ria. JA de-
fendera, em 1955, tese de livre-docencia sobre A Polftica Econ6mi-
co do Govern Provincial Mineiro e completara dois textos didati-
cos utilfssimos, "Introdugao a Historiografia Econamica" e "Periodi-
zagao do Processo Industrial no Brasil", ambos de consulta indis-
pensavel para os alunos. 
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As aulas, ele comparecia indefectivelmente de terno e gravata. 
E falava como bem sabem os que o conhecem: rapido, fluente, 
abundante. Confirmava a fama que o precedia, de ter lido tudo, de 
saber tudo. Suas aulas tinham por caracterfstica mapear o tema, 
abrir caminhos, sugerir diregoes. E rompiam fronteiras disciplina-
res. A prop6sito de hist6ria econ6mica do Brasil, Iglesias podia co-
mentar urn romance ou trazer o exemplo de urn filme. Sua paixao 
pela literatura deu mesmo origem, entre os alunos, ao boato de que 
teria varios romances na gaveta. Passados 25 anos, receio que se 
tratava mesmo de urn boato. Quanto a queixas, lembro-me apenas 
de que as colegas lamentavam sua aparentemente irreversfvel de-
cisao de se conservar solteirao. Passados 25 anos, as queixas re-
velam-se fundamentadas. 

A passagem de aluno para ex-aluno, do grupo do professor 
Iglesias para o do Iglesias, foi lenta mas sem traumas. Uma das ca-
racterfsticas de Iglesias é exatamente nao fazer discfpulos, nao 
formar seguidores. Ele transmite antes uma atitude intelectual, uma 
postura frente a ciencia, urn metodo de trabalho. Deste modo, seus 
ex-alunos nao precisam passar pela experiencia psicanalftica de 
matar o pai para estabelecer a pr6pria identidade. Pelo contrario, 
vao aos poucos, ao fazerem seus proprios caminhos, se dando 
conta, de maneira crescente, do conte6do e do alcance do que ab-
sorveram na sala de aula. 

A visa. ° que tenho hoje é a do colega mais jovem. Espero que 
mais completa do que a do aluno. Que visao é esta? Saliento al-
guns pontos. Uma das imagens da epoca de aluno permanece: 
Iglesias é urn leitor voraz, le tudo, esta sempre a par do que se pro-
duz, tanto em hist6ria como em areas afins. E consulta segura para 
quem inicia uma pesquisa ou para quem nao quer deixar lacunas 
em sua bibliografia. Ser ponto de referenda Ihe traz o inconveniente 
de ser procurado por muita gente. Nao ha, por exemplo, historiador 
estrangeiro que, a caminho de Ouro Preto, nao pare em Belo Hori-
zonte para consulta-lo. Mas a acoihida é sempre atenciosa. 

Outra caracterfstica que se confirma é a da interdisciplinarida-
de. Embora se defina como historiador profissional, e disto se or-
gulhe, Iglesias mantem aberto vasto leque de interesses intelec-
tuais e esta sempre atento as mudangas nas relagOes entre disci-
plinas. Mais ainda, tern incentivado constantemente a fecundagao 
m6tua entre hist6ria e ciancias sociais. Esta neste fato, sem awl-
da, uma das principais razOes desta homenagem que a ANPOCS 
lhe presta. 

Terceira caracterfstica: a mais de ser .ponte entre disciplinas, 
Iglesias é tambem ponte entre tribos academicas. Do terreno neutro 
de Belo Hozonte, ele é chamado ao Rio de Janeiro, a Sao Paulo, ao 
Parana e a outros lugares do pars e do exterior para dar cursos e 
participar de bancas examinadoras, de congressos, de debates. 
Por muito tempo, talvez tenha sido o 6nico estranho a quem se te-
nha dado acesso livre a fortaleza do Departamento de Histeria da 
USP. Na guerra permanente entre grupos e pessoas que caracteri-
za nossa vida academica, ele circula a vontade corn o salvo-con-
duto de sua autoridade e de seu born senso. 

A natureza de seu trabalho academico é coerente corn esses 
tragos gerais de sua atuagao. Iglesias, a meu ver, é antes de tudo 
urn ensafsta e urn crftico de hist6ria.•A excegao de sua tese de li-
vre-docencia, de carater monografico, quase toda a sua produgao é 
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ensafstica e de crftica historiografica. Sua fonte de inspiracao é 
confessadamente o pai do ensafsmo, Montaigne, certamente refor-
cada pela leitura dos autores que marcaram sua geragao, como 
Ortega y Gasset, Unamuno, Malraux. 0 ensaio, em sua concep-
gao, 6 o texto aberto que tenta aproximagao, que explore, que bus-
ca antes abrir perspectives do que fecha-las. 0 melhor de sua en-
safstica esta no livro Historia e Ideologia, publicado em 1971. Nele 
estao os belos estudos sobre o conceito de hist6ria universal, so-
bre a ideologia do colonialismo, e sobre as obras de Celso Furtado, 
Jackson de Figueiredo e Fernando Pessoa. 

Nos ensaios e na vasta produgao como autor de resenhas de 
livros, de pref &jos e introdugOes, de capftulos de livros, de artigos 
de jornal, e mesmo como membro de bancas examinadoras, Igle-
sias 6 principalmente urn crltjco de historia, e use a expressao no 
mesmo sentido de crftico literario ou crftico de arte. E nesta quali-
dade que ele exerce sua major influencia. Nao se pode exagerar 
a importancia deste papel de crftico numa sub-cultura como a nos-
sa em que o debate academic° oscila entre o formalismo, a bajula-
gdo e o bate-boca. Iglesias consegue ler, comentar e criticar mes-
mo os amigos mais prOximos — e alguns ele os tern bastante de-
sarrazoados — sem se incompatibilizar, sem criar inimizades. Do 
alto de seu posto de observagao em Belo Horizonte, a 850 metros 
acima do nivel do mar, acrescidos de seus 1,80 metros de altura, 
ele olha por sobre nossas cabegas, observe nossa produgao e 
avalia sua qualidade. Ele e o interlecutor, a referencia, o outro de 
inOmeros pesquisadores. 

Como critica Iglesias? Eu diria que a partir de uma base co-
mum de generosidade e de boa vontade em relagao aos autores, 
ele nao foge a crftica clara e as vezes contundente. De modo es-
pecial, nao perdoa faltas como o desconhecimento da literature 
pertinente, o facciosismo, a mediocridade da analise, a falta de 
imaginagao, a platitude. Tambern nao 'he escapa o mau trato da lin-
gua nacional. Seu culto da lingua, alias, chega as vezes quase ao 
preciosismo. Iglesias a quase cruel corn certos vfcios de lingua-
gem. Os artigos indefinidos, por exemplo, nao tern vez em seus 
textos. Jamais escrevera: "Fulano cometeu urn deslize de lingua-
gem". Dire sempre: "Fulano cometeu deslize de linguagem". Trata-
se de urn verdadeiro, perdao, de verdadeiro carrasco de artigos in' 
definidos: DA ate filme: "0 exterminador de artigos indefinidos". 

A condigao de ensafsta, de crftico, de interlocutor, reflete, em 
minha visao, valores mais gerais que Iglesias mantem perante a vi-
da e a polftica. Trata-se de urn democrata radical, embora frustado 
como todos n6s. Iglesias tern 6dio a ditadura e a ditadores. E nao 
foram poucos os ditadores que infestarann sua vide, desde Franco, 
Salazar e Vargas ate os mais recentes de quatro estrelas. 0 radi-
calismo democratic° talvez denuncie restos de anarquismo de sua 
origens espanholas, anarquismo temperado pelas Aguas tranquilas 
do Rio Sao Francisco, ern cujas margens ele implausivelmente 
nasceu. Iglesias nao busca impor ideies, fazer escola, doutrinar, 
fechar questes. Ele ensaia, discute, sugere. Respeita religiosa-
mente a liberdade do outro assim como defende, eu diria feroz-
mente, se nao se tratasse de urn reconhecido gentleman, sua pr6- 
pria liberdade de agao e de criagao. Esta af, a meu ver, sua ligao 
major. 

Termino fazendo-lhe uma cobranga. Esta homenagem nao the 
saira de grace: estamos, afinal, no pars da lei do Gerson. Iglesias 
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comentou comigo certa vez, em um de seus saborosos papos, que 
o 6nico historiador contemporaneo que teria condicoes de escrever 
uma historia geral do Brasil, de ser o Varnhagen do sOculo XX, se-
ria Sergio Buarque de Holanda. Mas Sergio nao o fizera por ser, 
cito Iglesias, meio boemio e urn tanto preguicoso. Pois muito bem. 
Em Historia e Ideologia Iglesias nos prometeu uma hist6ria das 
ideias no Brasil. Ja la se vao 17 anos e a promessa ainda nao foi 
cumprida. Ten o quase certeza de que Iglesias nao a boemio e nao 
ficaria bem sugerir nesta homenagem que ele seja preguicoso (o 
que certamente nao e). Daf que termino cobrando a promessa. Ele 
esta sem divida, pelo vasto domfnio da materia, em condicoes 
meihores do que as de qualquer outro para executar a tarefa. Pela 
amostra dos ensaios que ja produziu sobre o pensamento de Celso 
Furtado, de Cab Prado Jr., de Jackson de Figueiredo, de Alberto 
Torres, se completasse a obra ficarfarnos a lhe dever muito mais do 
que ja Ihe devemos, embora a dfvida atual ja tenha justificado a ho-
menagem que os cientistas sociais the prestam aqui hoje. 
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Colaboragao em livros, publicados no Brasil e no Exterior (22 
tftulos). 

Prefacios a diversas obras, notadamente de Hist6ria do Bra-
sil (22 tftulos). 

Verbetes em enciclopedias. 
Artigos em revistas, principalmente de Hist6ria do Brasil (65 

tftulos). 
Participagao em Congressos cientfficos, sobretudo de Hist6-

ria do Brasil, no pats e no exterior. 
Artigos de jornal (cerca de 380 tftulos). 

184 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

