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 Nascido no Rio de Janeiro, em 1933, Francisco José Calazans Falcon 

formou-se em História e Geografia pela então Universidade do Brasil, em 1955 e 

em Museologia, no ano seguinte, pelo Museu Histórico Nacional. É docente da 

Universidade Salgado de Oliveira, onde organizou o curso de Mestrado em 

História, depois de ter lecionado e dirigido cursos de História, durante décadas, em 

diversas universidades do Rio de Janeiro. Em 1956, passou a lecionar na Cátedra 

de História Moderna e Contemporânea da Faculdade Nacional de Filosofia, na 

atual UFRJ, então dirigida pela saudosa Professora Maria Yedda Linhares, que 

também integrou nosso curso de Pós-Graduação, nos anos 1980. Em 1958, 

ingressou como docente na PUC do Rio de Janeiro, de onde se aposentou em 2004. 

Nas duas instituições tornou-se referência para os estudos de História Moderna e 

Contemporânea e de Teoria da História e nelas organizou os cursos de pós-

graduação que, vale lembrar, começaram a ser construídos no país na década de 

1970. 
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 Cabe destacar, porém, que a Universidade Federal Fluminense ocupa um 

lugar especial na trajetória do professor Falcon. Foi na antiga Faculdade 

Fluminense de Filosofia, berço do  futuro ICHF - e de onde saiu o recentíssimo 

Instituto de História - que Falcon iniciou a sua carreira de professor universitário, 

logo em 1955, tornando-se o primeiro Professor Titular de História Moderna e 

Contemporânea desta casa. Foi também na UFF, em 1976, que Falcon alcançou a 

Livre-Docência, equivalente ao Doutorado, submetendo-se aos diversos exames 

que o posto exigia. Entre eles, a defesa de uma tese inédita, que veio a ser A época 

pombalina, um clássico de nossa historiografia. Lembro-me bem deste evento, 

quando cursava a graduação em História aqui mesmo, entre deslumbrado e 

assustado com a pompa e cerimônia que envolvia as defesas de tese naquele 

tempo. Lembro-me, em particular, da presidência exercida pelo catedrático de 

História Moderna da Universidade de São Paulo, o saudoso Professor Eduardo 

d’Oliveira França, orientador de Fernando Novais, de José Jobson Arruda e de 

alguns professores da casa, como o grande Ilmar Mattos e eu mesmo, que nos 

doutoramos na USP sob a orientação do Professor França. 

 Professor França: que fora assistente de Fernand Braudel nos idos de 1937, 

quando da missão francesa, que haveria de estruturar, em várias áreas, a 

Universidade de São Paulo, rival da Universidade do Brasil nos conturbados anos 

1930. Ele mesmo, Professor França, que combatera na Revolução 

constitucionalista de 1932, enquanto Braudel cairia prisioneiro dos alemães mais 

tarde, em 1940, ao combater a invasão alemã de seu país.  Reza a lenda que 

Braudel rascunhou o seu Mediterrâneo no campo de prisioneiros, mantendo 

intensa correspondência com Lucien Febvre, que dirigia o que restava da revista 

Annales na França ocupada. Falcon também combateu em sua lutas, décadas 

depois, em outras trincheiras, adversos distintos. 
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 Abri este pequeno atalho para fazer outras homenagens mas, sobretudo, para 

realçar encontros diretos e indiretos entre indivíduos que a fortuna e a miséria da 

História proporcionaram ao longo do século XX. E, certamente, para evocar 

linhagens e tradições, no melhor sentido dessas expressões. Linhagens acadêmicas, 

tradições intelectuais. 

 Professor Falcon foi, para o curso de História da UFF, o que Professor 

França foi para o curso de História da USP. Liderança intelectual na área de 

História Moderna e Contemporânea e peça-chave na construção de nosso jovem 

curso de mestrado, inaugurado em 1971 sob a liderança da Professora Aydil de 

Carvalho Preis. Falcon foi decisivo na reestruturação do curso de mestrado e na 

criação do doutorado, na virada dos anos 1970 pra os 1980, do qual veio a ser 

coordenador, mormente na reforma da área de concentração, que passou a ser de 

História Social, e na introdução das linhas de pesquisa, que então foram três: 

História Agrária, História Urbana e História das Ideias. Ele mesmo encarregou-se 

de organizar esta última, que era mesmo a sua predileta, estimulando uma autêntica 

revolução nas pesquisas e referenciais teóricos dos trabalhos em curso neste 

campo. 

 Digo isto porque tive o privilégio de ser aluno de Falcon nos cursos ligados 

a esta linha de pesquisa. Nos anos 1980, apenas se iniciava, no Brasil, o debate 

sobre a crise dos paradigmas, em especial a do marxismo; e apenas se insinuavam 

as pesquisas que flertavam com a Nova História – expressão muito imprecisa, 

reconheço, que ora utilizo para abreviar o meu ponto. Embora fosse professor e 

historiador de inspiração marxista desde, pelo menos, os anos 1960, Falcon era o 

único mestre que, na pós-graduação, colocava em debate os livros de Michel 

Foucault, as discussões sobre o status da narrativa na escrita da história; a chamada 

linguistic turn e os novos métodos para análise do discurso; a querela sobre a 
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convergência ou excludência entre os  conceitos de mentalidade e de ideologia, 

tema do grande livro de Michel Vovelle. 

 Falcon colocava em cena tais questões e autores não para celebrá-los 

enquanto modismos, é óbvio, tampouco para condená-los, in limine, senão para 

debatê-los em profundidade. Provocava debates frontais, abertos, sem nenhum 

preconceito. Recusava-se a fechar questões e lembro bem que, em momentos de 

paroxismo, quando os alunos esperavam dele uma palavra final, Falcon se limitava 

a esboçar um sorriso irônico, e por vezes dizia “é aí que reside o problema”, para 

logo em seguida resumir, com método, os núcleos do debate, os prós e os contras 

de cada concepção teórica em foco, desfazer os nós. Mas se recusava, 

terminantemente, a bater o martelo, como juiz, ele que apreciava mais estimular os 

dilemas e as inquietações do que sustentar modelos e receituários. 

 Tive o privilégio de ter o Falcon como examinador de minha dissertação de 

mestrado – que então se chamava de tese – e assisti a diversas arguições de Falcon, 

na UFF e alhures. No meu caso, sofri uma arguição frontal, cirúrgica, e consegui, 

nas respostas, quando muito, sustentar um empate, jogando na retranca. Quando 

ingressei no doutorado da USP, fui perguntado pelo Professor França, no exame de 

admissão, sobre qual professor tinha sido mais influente em minha formação 

acadêmica. Não hesitei um segundo para responder: Professor Francisco Falcon. 

 No seguimento de minha própria carreira, pude desfrutar da companhia do 

meu ex-mestre em várias bancas de mestrado, doutorado, concursos públicos, 

exames de titularidade. E dizer ex-mestre não é exato. Uma vez mestre, sempre 

mestre. Em todas as ocasiões, ouvi suas ponderações e arguições com o espírito de 

aluno; ávido por aprender um pouco mais; deleitar-me com suas ironias 

impagáveis, ao mesmo tempo duras e gentis; apreciar, embevecido, a sua máxima 

erudição historiográfica e factual. 
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 A erudição de Falcon é um tesouro inesgotável de conhecimento histórico. 

Isto desde os manuais dos anos 1970, um deles em parceria com o saudoso Gerson 

Moura, leitura obrigatória para os alunos do curso clássico, depois secundário, nos 

anos 1970. Conheci Falcon, como autor, muito antes de conhecê-lo como 

professor. Em diversos outros livros de divulgação monográficos, um campo 

editorial tremendamente fértil nos anos 1990, Falcon exibiu sua erudição, sem 

prejuízo de explicações teóricas mais gerais. Assim foi em O Iluminismo, 

Despotismo Esclarecido, Mercantilismo e Transição e mais recentemente, 

Formação do Mundo Moderno, em parceria com Antônio Edmílson Martins, 

também ex-professor desta casa. 

 Sua obra magna foi, porém, A Época pombalina, um clássico sobre a 

Monarquia Ilustrada em Portugal em conexão com a Ilustração europeia, as 

monarquias absolutistas e os despotismos ilustrados no século XVIII. Livro 

merecedor de vários lauréis, dentre os quais me limito a citar um registro 

bibliográfico. No caso, o comentário do grande historiador Luís Reis Torgal, um 

dos autores da portentosa História da História em Portugal (1996). Falcon é ali 

citado juntamente com outros brasileiros – pouquíssimos, aliás – dentre os quais 

Fernando Novais, ambos considerados por Torgal como dois dos maiores 

intérpretes do Absolutismo Ilustrado em Portugal – Falcon para o tempo do 

marquês, Novais para o período de colapso do sistema colonial. Mas Falcon 

mereceu de Torgal um comentário espacial, em box lateral, com direito a foto: 

“pode dizer-se, escreveu Torgal, que (Falcon) constitui, hoje, um elo de ligação 

entre a historiografia portuguesa e a historiografia brasileira”. Torgal acertou em 

cheio. E esta ligação, de que Falcon foi um dos pioneiros, no campo da 

historiografia universitária, só faria adensar-se nas décadas seguintes, como todos 

sabemos. 
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 Nas últimas décadas, sem deixar de lado a história ibérica, longe disso, 

Falcon concentrou-se na produção de textos teóricos e historiográficos. Textos de 

balanço, como o “História das Ideias”, incluso nos Domínios da História 

organizado pelo saudoso Ciro Cardoso e por mim, nos anos 1990, livro várias 

vezes reeditado, texto citadíssimo -  o de Falcon. Produziu também textos 

provocativos, como é do seu feitio, a exemplo do artigo sobre o historicismo, 

publicado na Tempo, em 1997: A atualidade de uma questão aparentemente 

inatual.  

 Falcon retomou, aqui, uma questão levantada por Sérgio Buarque de 

Holanda na Revista de História da USP, nos idos de 1974, O atual e o inatual na 

obra de Leopold von Ranke. Mas se Sérgio Buarque se dedicou, em seu texto, a 

revigorar a importância de Von Ranke para a investigação histórica, em geral - ele, 

Sérgio, que desde jovem fora devoto, se me permitem, da historiografia e filosofia 

alemãs -, Falcon foi além. Assumiu uma posição de combate, como Sérgio 

Buarque, anunciando que evitaria os dois caminhos terríveis que o historicismo até 

hoje atravessa: o da banalização, em geral depreciativa, e o da marca de 

inatualidade. 

 Texto de vasta erudição, como sempre, no qual Falcon demonstra que o 

historicismo assentava – ou assenta - em bases teórico-metodológicas bem 

definidas e, mais, que a pesquisa histórica em curso, na virada do milênio, flertava 

abertamente com certos primados do historicismo, a exemplo da obsessão pela 

pesquisa arquivística e, quem sabe, uma certa crença nas fontes enquanto 

portadoras da verdade histórica.  

 É claro que estou simplificando o argumento, mas o que me interessa, aqui, 

é frisar a argúcia de Falcon na crítica da produção histórica que se enraizou no 

âmbito das universidades e pós-graduações da área. Uma crítica ao extremo 

particularismo dos recortes, à duvidosa relevância de vários temas, à sujeição do 
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historiador-sujeito ao objeto-documentação. Tudo isto estaria, quem sabe, em 

conexão com a rigidez de prazos e outros ingredientes do Homo Lattes, como diria 

nosso colega Renato Lessa, e Falcon conhece este percurso de cadeira, pois atuou 

ou dirigiu comitês da área no CNPq, na CAPES e na FAPERJ. Em outras 

intervenções, Falcon advertiu contra esta tendência, que se tornou uma realidade, e 

isto me lembra a última conferência do Professor França, em evento em sua 

homenagem - dele, França - quando, referindo-se aos “novos tempos”, afirmou que 

os professores e alunos, ao invés de se dedicarem ao estudo e às aulas, esmeravam-

se em fazer “relatórios para o diabo ler”.  Foi aplaudido de pé. 

 Volto, porém, ao artigo de Falcon sobre o historicismo, que é muito mais 

interessante do que este meu comentário lateral sobre o burocratismo acadêmico da 

atualidade. Creio que Falcon acertou na mosca ao sugerir um revival do 

historicismo, destacando três postulados: a convicção sobre a existência de uma 

realidade histórica a ser conhecida; a convicção de que a história possui um 

sentido, uma direção; a convicção de que tudo é histórico ou passível de ser 

interpretado à luz da história – este  último o mais banalizado e rejeitado pela 

historiografia posterior. 

 Trata-se de texto provocativo, como já disse, e aberto a diversas leituras, 

inclusive opostas. Há passagens em que a crítica à objetividade cientificista do 

historicismo clássico é tão contundente que parece ancorar-se, silenciosamente, no 

seu oposto, isto é, na redução da história à sua dimensão discursiva, narrativa. 

Nelas, se me permite o mestre, lembro do meu professor que, de modo pioneiro, 

pôs em cena a obra de Foucault para ser debatida pelos alunos. Mas há outras 

passagens em que, pelo contrário, a crítica parece voltar-se contra o acanhamento 

das operações explicativas na pesquisa histórica então em curso. Questões que 

deixa em aberto em um texto que diz muito sobre o modo de Francisco Falcon 

pensar a história. 
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 Como ele mesmo escreveu, em conclusão: “afirmo que o historicismo, nas 

duas opções analisadas, tornou-se cada vez mais presente, de uma maneira geral, 

no horizonte metodológico das novas histórias (entre aspas)”. Afirmação incisiva 

que, longe de atribuir a crise da história a desafios e perigos internos ou externos 

(interdisciplinares ou ideológicos, por assim dizer), sugere que ela resulta de 

tendências do próprio “território do historiador”. Se é que existe tal crise, afirma 

Falcon... É neste ponto que Falcon retoma a longevidade do historicismo, 

sublinhando o compromisso do historiador de ofício com uma certa realidade 

histórica comprovável - seja o velho, seja o novo historiador. 

 Afirmação que me lembra um texto precioso de Carlo Ginzburg, Entre 

provas e possibilidades. Recusando a saída encontrada por Natalie Davis para 

contornar a ausência do processo original contra Martin Guerre - o que a levou 

confessadamente a imaginar certos enredos - Ginzburg escreveu: o historiador 

pode conjecturar à vontade, especular, imaginar mas, em matéria factual, só pode 

afirmar o que seja com prova documental. Possibilidades interpretativas, sim. 

Afirmações sem provas, jamais. 

 Eis a realidade histórica com a qual, segundo Falcon, o historiador de ofício 

sempre esteve compromissado, desde que a história aspirou ao status de 

conhecimento científico.  

 Até que ponto, indaga-se Falcon, tais questionamentos poderiam ser 

entendidos como uma acusação ao historicismo? “Não considero o historicismo, 

afirma Falcon, a encarnação do mal”; tampouco Falcon o considera como a única 

explicação para as características atuais da pesquisa histórica – embriagadas, digo 

eu, por um certo neohistoricismo. Em texto aberto, Falcon convida os historiadores 

a aprofundar essas reflexões a partir de hipótese instigante: a de que o historicismo 

constitui o elo invisível entre a história considerada tradicional e a chamada Nova 

História. 
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 Convite aceito, aliás, pois vários livros e artigos sobre a matéria foram 

publicados no atual século. Eu, de minha parte, agora como historiador, sem deixar 

de ser aluno do Falcon, enxergo o meu trabalho exatamente nesta fronteira e já me 

vi, diversas vezes, em sala de aula, realçando a importância das lições oferecidas 

pelo historicismo. Talvez seja um neohistoricista. 

 O que poderia dizer mais sobre Francisco Falcon? Muito mais. Quase me 

esqueço de mencionar que foi Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação nesta 

Universidade, o que vem ao caso em uma cerimônia de Emerência. É certo que não 

registrei diversas outras comendas ou cargos do Professor Emérito. Mas preferi 

evitar, neste discurso, a trajetória de Falcon como gestor em favor de seu papel 

como professor, historiador, bem como a sua liderança intelectual. 

 Preferi valorizar, como insinuei linhas atrás, a sua inserção em certa 

linhagem acadêmica nacional e internacional; o seu protagonismo na tradição da 

pesquisa e do ensino de História Moderna e Contemporânea, quer na UFF, quer em 

diversas outras instituições. 

 Bem sei que a palavra tradição não é lá muito bem vista por uns e outros, 

mas uso aqui a palavra no sentido original, que vem do latim tradittio, isto é, 

transmissão, entrega, passagem adiante de costumes, crenças, memórias, 

conhecimentos. Falcon entra neste conceito como alguém que construiu e legou 

conhecimentos; formou e multiplicou historiadores e professores; concebeu obra 

capital para o estudo da hoje chamada “primeira modernidade”, bem como para a 

reflexão teórico-metodológica em nossa área. 

 Foi por tal razão que, tão logo soube da cerimônia que se avizinhava, escrevi 

e agora repito: Francisco Falcon merece todas as homenagens, encarna o que de 

melhor há em nossas tradições historiográficas e docentes. 

 Professor Francisco Falcon: em meu nome e no do Departamento de História 

da UFF, parabéns pela Emerência e muito obrigado por tudo. 


