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Este trigésimo número da Revista Brasileira de Ciências Sociais, importante marco da história da ANPOCS,
traz a homenagem que prestamos a Florestan Fernandes no 19° Encontro Anual.

Quando planejamos a mesa-redonda, Florestan estava vivo e pretendíamos homenageá-lo, sobretudo, pelos
trinta anos da publicação de A integração do negro na sociedade de classes e pelos vinte anos de A revolução
burguesa no Brasil.

O secretário-geral da ANPOCS, Dr. Antônio Flávio Pierucci, conversou sobre os nossos planos com o
homenageado, que, embora demonstrasse ceticismo quanto a sua presença, aprovou a iniciativa, fazendo, inclusive,
sugestões. Eu próprio dialoguei com Antonio Candido sobre o projeto, tendo recebido entusiástico apoio e estímulo do
primeiro convidado para compor a mesa.

O falecimento de Florestan abalou-nos, porém foi mais um incentivo para a realização da homenagem. Assim
chegamos ao dia 18 de outubro, segundo da reunião, quando se realizou a mesa-redonda às 21:30 horas, com um
público de cerca de quatrocentas pessoas, no evento mais concorrido de todo o Encontro.

Francisco Iglésias, adoentado, avisou com antecedência que não poderia comparecer. Antonio Candido, nosso
grande incentivador, com problemas de saúde na família, enviou-nos o seu texto que foi lido pelo Dr. Antônio Flavio
Pierucci. Sucederam-se Roque de Barros Laraia, Maria Arminda Arruda, José de Souza Martins e Octávio Ianni,
analisando a obra de Florestan sob os mais diversos aspectos e dimensões. Poucas vezes terá sido a obra do grande
mestre, como verá o leitor, tão profícua e intensamente analisada. Os membros da mesa, colegas, discípulos e amigos
de Florestan; coerentes com o homenageado, trouxeram-nos lúcidos ensinamentos em um.clima de respeitosa emoção.
O resultado final é um valioso testemunho, preciosa reflexão, não só sobre a rica obra de Florestan, mas sobre as
ciências sociais no Brasil como um todo.
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