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NOTA SOBRE O FALECIMENTO DO PROFESSOR ROBERTO 

CARDOSO DE OLIVEIRA 

         

Marco Antonio da Silva Mello* 

 

Estimados colegas, amigos e amigas, bom dia; é com imenso pesar que na 

qualidade de Chefe do Departamento de Antropologia Cultural (IFCS-UFRJ) e 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia (ICHF-UFF), e em nome 

dos colegas do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (IFCS-

UFRJ),cumpro o doloroso oficio de comunicar-lhes que hoje pela manhã (21 de julho 

de 2006), em Brasília, faleceu o Professor Roberto Cardoso de Oliveira, decano dos 

antropólogos brasileiros. 

 

Perde a comunidade acadêmica dos antropólogos brasileiros e a Ciência Social 

latino-americana um de seus mais importantes, dedicados e influentes pesquisadores. 

E não somente quanto às suas incisivas contribuições teórico-metodológicas na 

formulação de linhas originais de investigação e formação de inúmeras gerações de 

sociólogos e antropólogos mas, de maneira exemplar, aquele que talvez mais tenha 

contribuído para a constituição e a institucionalização do campo da antropologia entre 

nós, seja no Museu do Índio, nos primeiros anos da carreira, seja no Departamento de 

Antropologia do Museu Nacional, seja no antigo Instituto de Ciências Sociais (UFRJ), 

seja ainda na Universidade de Brasília e na Unicamp, para mencionar apenas algumas 

de nossas mais importantes instituições de ensino e pesquisa, seja na constituição 

mesmo da própria Associação Brasileira de Antropologia (ABA), compondo sua primeira 

diretoria. Por toda parte por onde passou deixou o nosso Decano a sua marca e o seu 

estilo inconfundível. 

 

Os estudos avançados em Antropologia no Brasil muito devem ao brilho do 

Professor Roberto Cardoso de Oliveira, ao seu empenho criativo e competente 

empreendimento acadêmico, não só o desenho e a consistência de uma formulação 

engenhosa e bem sucedida, mas as condições mesmo de possibilidade que viriam a 

projetar e a garantir a comunidade de antropólogos de nosso país, a excelência e o 

reconhecimento inequívoco da alta qualidade do padrão cientifico de sua produção no 

cenário das mais notáveis e destacadas comunidades acadêmicas internacionais. Por 

todos esses motivos, estimados colegas, amigos e amigas, cumpro o oficio comovido, 
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pois a imensa dívida para com o colega Professor Dr. Roberto Cardoso de Oliveira é 

aquela que as gerações em sua sucessão mantém de modo incontornável para com 

seus Seniors. Este é o sentido de nossas mais sinceras condolências aos seus 

familiares e entes queridos. 

 

* Doutor em Antropologia pelo Museu nacional. 


