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Francisco Maria Cavalcanti de Oliveira, ou simplesmente Chico de Oliveira, é um ilustre 
pernambucano que ao longo de sua trajetória de vida imprimiu uma profunda marca no 
pensamento social brasileiro. Seja em sua cidade natal, Recife, seja na cidade onde 
atualmente vive e trabalha, São Paulo, a ligação deste brasileiro com as questões do 
cotidiano do país são imensas e podem ser resumidas em duas palavras: pensador militante. 
A relevância de sua produção intelectual pode ser medida pelos prêmios a ele concedidos; o 
título de cidadão paulistano e a medalha Anchieta, que agora lhe propomos outorgar, trarão 
um pouco de sua história à Câmara Municipal. 
 
O trabalho de Chico de Oliveira envolve temas como trabalho e classes sociais; a questão 
do desenvolvimento nacional; a questão regional no Estado brasileiro; economia política e 
pensamento social brasileiro. Sua contribuição é instigante e inovadora porque percorre 
áreas de fundamental importância para a compreensão da realidade brasileira 
contemporânea, assim como para a releitura de suas dimensões históricas. A ousadia é uma 
marca de seus textos e livros, assim como de sua contribuição para os modos de ver e 
interpretar os fenômenos políticos e econômicos brasileiros. 
 
Outra faceta de sua trajetória pessoal é sua atuação como professor e orientador, 
especialmente dentro da Universidade de São Paulo, onde recebeu o titulo de Notório 
Saber, de Doutor e de Professor Titular do Departamento de Sociologia. Seu engajamento 
em questões do cotidiano da política nacional é expressivo, e seu posicionamento público é 
referência em assuntos que vão da defesa do ensino público de qualidade à luta em defesa 
dos direitos civis no Brasil. 
 
Talvez se possa dizer que o vínculo entre economia e política, isto é, a politização da 
discussão econômica tenha sido uma tônica de seus trabalhos, assim como a constante luta 
para articular militância e pensamento crítico. Sua disponibilidade para a reflexão e ação 
está estampada em seus trabalhos com ONGs, centros de pesquisa, partidos políticos e no 
interior da própria Universidade de São Paulo, onde atualmente coordena o Centro de 
Estudos dos Direitos da Cidadania (CENEDIC/USP). 
 
A atribuição do título de cidadão paulistano ao Professor Doutor Francisco Maria 
Cavalcanti de Oliveira é o reconhecimento de uma trajetória que engrandece o pensamento 
social brasileiro e o desenvolvimento cultural da Cidade de São Paulo. 


