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A escolha do Professor Francisco Iglésias para homenageado da V
Semana de Iniciação Científica da Universidade Federal de Minas Ge-
rais resulta de um reconhecimento do seu papel pioneiro em pesquisa
na área das ciências humanas e sociais, nessa universidade. Nome de
referência na pesquisa histórica, tanto nacional quanto internacional, o
professor e historiador Francisco Iglésias representa, de maneira exem-
plar, o profissional dedicado, o intelectual participante e o escritor da
história dotado de profundo refinamento teórico e notável capacidade
interpretativa.

De profunda formação humanística, o homenageado cultivou sem-
pre o gosto pela literatura e pelas ciências humanas. Formou-se em His-
tória e Geografia pela antiga Faculdade de Filosofia da Universidade de
Minas Gerais, pouco tempo depois de sua criação, ocorrida em 1939,
tornando-se, algum tempo depois, professor de História Econômica Ge-
ral e do Brasil, na Faculdade de Ciências Econômicas. Foi lá que estru-
turou sua carreira acadêmica, habilitando-se à Livre-Docência, quando
defendeu tese sobre a política econômica do governo provincial mineiro,
em 1955.

Professor carismático, Francisco Iglésias sempre teve em torno de si
um grande grupo de alunos e ex-alunos, acrescido daqueles que, ape-
sar de não terem tido o privilégio de assistir às suas aulas, jamais deixa-
ram de ser assistentes assíduos de suas conferências. Expositor bri-
lhante, em suas falas nunca faltou a lição nova, resultado de uma leitura
assídua e crítica, nem alertas aos jovens historiadores sobre os rumos
equivocados que, algumas vezes, as pesquisas históricas tomaram no
Brasil, sob influências externas absorvidas sem critério. De suas aulas e
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exposições, resultava sempre um renovar de posturas frente ao trabalho
e à função do historiador.

Autor de muitas obras relevantes e uma infinidade de artigos, além
de prefácios e estudos críticos referentes a obras importantes da histori-
ografia brasileira, sua produção inclui, também, livros didáticos e para-
didáticos dedicados à juventude das escolas secundárias do País. No
conjunto de seu trabalho acadêmico, destacam-se, entre outros livros:
Política econômica do governo provincial mineiro (1958), Introdução à
historiografia econômica (1959), Periodização do processo industrial no
Brasil (1963), História e Ideologia (1971), Caio Prado Júnior (1982), Cons-
tituintes e constituições brasileiras (1987), Idéias políticas de Pandiá
Calógeras (1989), Trajetória política do Brasil (1993).

Sua obra de escritor da história não foge ao estilo de suas prele-
ções. O texto é claro, redondo, contendo sempre uma preciosa suges-
tão ao leitor, seja de temas de pesquisa, seja de natureza metodológica.
As mais variadas expressões de sua competência e de sua influência
sobre o trabalho de outros historiadores estão disseminadas pela produ-
ção historiográfica brasileira. Reflexões sobre as marcas que imprimiu
em carreira pessoais não faltam. A natureza própria do trabalho e da
função do historiador sempre foi tema marcante em suas falas e em seus
escritos. No volume 9, recentemente publicado, da revista Estudos His-
tóricos, de alto conceito na área, sua influência encontra-se registrada
de forma exemplar. Nessa revista, ao tratar da identidade do historiador,
sua autoconsciência e reconhecimento do seu trabalho, Francisco Fal-
con remete, sobre o assunto, à intervenção do Professor Iglésias, em
uma das sessões do I Encontro Internacional de Estudos Brasileiros, re-
alizado na Universidade de São Paulo, em 1971. Maria Helena Rolim
Capelato, em artigo sobre história política, analisando a produção da
Pós-Graduação no País, na década de 70, indica a existência de nume-
rosos trabalhos localistas ou "paroquialistas", utilizando uma expressão
de Francisco Iglésias, citada em Avaliação e Perspectivas, v. 7, CNPq/
Coordenação/Editorial. Finalmente, ainda na mesma revista, Vavy Pa-
checo Borges, no artigo História política: totalidade e imaginário, desta-
ca a marca deixada em sua formação, em 1983, pelo nosso homenage-
ado, afirmando: "".marcou-me bastante um artigo de Francisco Iglésias
que apontava para fato de os historiadores estarem usando a sociologia,
ao invés de 'auxílio', como 'instrumento diretor do trabalho"'.

Da sua produção intelectual, pode-se dizer, também, que foi forte-
mente marcada pelo pioneirismo. Essa característica é suficientemente
forte para que seja apontada. Desbravando temas, abrindo caminhos,
ele esteve sempre na vanguarda do que se considera a melhor historio-
grafia produzida no Brasil. Ao mesmo tempo, sua obra revela o professor
preocupado em criar as condições para um ensino da alta qualidade.
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Seu pioneirismo e sua preocupação com a qualidade do ensino ficaram
indelevelmente registrados no tema de sua tese, no seu estudo sobre a
historiografia econômica e na importância que confere, na década de
60, à compreensão do processo de industrialização brasileiro.

Em sua tese, rompendo com a história colonial, temática por exce-
lência da produção historiográfica brasileira, aborda com ineditismo a
política econômica do governo mineiro no Império, lançando as primei-
ras aberturas para o entendimento da Minas provincial. Em 1959, quan-
do ainda engatinha, no País, a reflexão sobre a nossa produção historio-
gráfica, Iglésias trabalha na mesma linha que José Honório Rodrigues.
Este, com sua Teoria da história do Brasil, publicada em 1949, cuja te-
mática é inédita em língua portuguesa, lembrava ao historiador que, "na
história, como em qualquer ciência, os progressos referentes ao esclare-
cimento conceitual, teórico e metódico são tão necessários quanto os
relativos mesmo ao conhecimento dos fatos ". Já em 1946, Caio Prado
Jr., em Evolução política do Brasil e outros estudos, republicação, com
acréscimo de novos textos, do seu livro de estréia em 1933, sugere, no
Roteiro para a historiografia do Segundo Reinado, os caminhos que de-
viam orientar o trabalho dos pesquisadores interessados no período do
Império. No mesmo conjunto de trabalhos pioneiros, enquadram-se, tam-
bém, Stanley J. Stein, com um roteiro da historiografia do império, e Emí-
lia Viotti da Costa, com um estudo sobre a historiografia da independên-
cia. Em consonância com seu tempo, Francisco Iglésias publica a Intro-
dução à historiografia econômica (1959). Foi nessa obra, destinada a
introduzir seus alunos de história econômica nos meandros da historio-
grafia econômica, ou seja, na história da produção da história sobre o
econômico no Brasil, que muitos de nós firmamos nossas bases concei-
tuais para o entendimento de historiografia. Entre seus trabalhos, mere-
ce, também destaque a Periodização do processo industrial no Brasil,
trabalho publicado pela Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG,
em 1963. Nesse texto, usado, por muitos anos, praticamente em todas
as melhores universidades do Brasil, Francisco Iglésias exprime com
clareza sua concepção da relação entre história e presente. Na introdu-
ção afirma: "A industrialização brasileira, cujo ritmo se acelera todo dia,
tem preocupado não só os interessados diretamente em seu estabeleci-
mento, mas também políticos e administradores, bem como os estudio-
sos da realidade nacional, sobretudo economistas e sociólogos. Está aí,
na alienação dos problemas que mais preocupam os homens de nosso
tempo, uma das razões do desapreço pela disciplina histórica, dado o
equívoco comum, que ainda informa o maior número de dedicados ao
seu estudo, que ela deve voltar-se apenas para o passado e certo tipo
de questões, já definitivamente colocadas. Finalmente, eu não poderia
deixar de fazer aqui uma menção especial a seu livro História e ideologia
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- composto de cinco ensaios, selecionados pelo próprio autor entre os
vários que escreveu a partir de 1945, data de conclusão de seu curso de
graduação. Segundo o próprio autor, entre outras razões, essa seleção
expressa bem seu gosto pela História, o desejo de fixar seu objeto, de
traduzir sua peculiaridade ou natureza.

Hoje, Professor Emérito da Universidade Federal de Minas Gerais,
Francisco Iglésias mantém-se na defesa apaixonada do historiador como
homem atento ao presente. Para ele, o passado é somente o lugar de se
buscar o entendimento do presente e as formas de como neste poder
atuar. Em Trajetória política do Brasil (1993), seu livro mais recente, trata
do político, e, de forma clara, traça, como é de seu estilo, num texto sem
o enfadonho viés do peso acadêmico, o processo político brasileiro do
descobrimento ao golpe militar de 1964. Com essa obra, ele cobriu uma
imensa lacuna na historiografia brasileira e, com mão de mestre, tornou
acessível a um grande público um livro indispensável à compreensão da
história política do País.
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