
OS PROFESSORES DO CENTRO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 

INSTITUTO DE ECONOMIA DA UNICAMP (CEDE/UNICAMP) COMUNICAM, COM IMENSO 

PESAR, O FALECIMENTO DO EMINENTE COLEGA PROF. DR. WILSON CANO.  

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento, no dia de hoje, do Prof. Dr. Wilson 

Cano, eminente colega do Instituto de Economia, grande mentor do CEDE, formador de 

centenas de alunos de graduação e pós-graduação e amigo generoso.  

Mais que relembrar minuciosamente o currículo muito extenso de um professor e 

pesquisador, a quem foi outorgado o destacado prêmio Pesquisador Emérito do CNPq 

(2008), permitimo-nos manifestar aqui um sentimento de gratidão para com o Prof. Wilson. 

Gratidão pelo notável trabalho de professor, pesquisador, militante em múltiplos foros, amigo 

e conselheiro, formador.  

Sim, FORMADOR, em sucessivos degraus: i. sua defesa, no ensino de graduação, da 

responsabilidade do economista em países subdesenvolvidos; ii. a amplitude e 

interdisciplinaridade de seus cursos de pós-graduação; iii. como pesquisador, o caráter 

imperioso da opinião fundada, da observação pessoal, do trabalho meticuloso com a 

informação. 

O exame dos livros e artigos de periódicos da lavra do Prof. Cano permite que se destaque 

grande diversidade temática: desde logo, plano nacional de desenvolvimento, questões 

regionais e urbanas, São Paulo em particular (múltiplos aspectos), Campinas e Região 

Metropolitana de Campinas, e avaliações sobre a América Latina em diferentes épocas 

(inclusive em periódicos internacionais). Sua obra escrita e a concepção programática de 

suas aulas são referência nacional e largamente utilizados em cursos de Economia Brasileira, 

Desenvolvimento Econômico e Economia Regional e Urbana por todo o Brasil e no exterior. 

Outros resultados de sua docência, eminentemente formativa, foram as   orientações de mais 

de sessenta pós-graduandos, afora a participação em bancas na Unicamp e em outras 

instituições brasileiras.  Dito de outra forma, e sem forçar expressão, do Amazonas ao Rio 

Grande do Sul encontram-se alunos seus, orientandos aos quais ajudou a sistematizar 

quadros analítico-históricos das economias desses Estados. Profissionais que - vários deles 

- estabeleceram ou fortaleceram programas e disciplinas nas áreas de economia regional e 

urbana em instituições de suas regiões.    

A história da trajetória do Prof. Wilson na Unicamp, iniciada em 1968, confunde-se com a 

história de nossa Universidade. Nesse ano,  era implantado o Departamento de Planejamento 

Econômico e Social no IFCH ,e Wilson Cano participava de  um grupo de professores  que 

buscava agregar visões renovadoras para questões basilares relacionadas com a economia 

brasileira, como  também sonhar com um curso de economia que transmitisse aos jovens 

outra visão de Brasil e América Latina, cujos complexos problemas demandavam categorias 

de análise críticas, para a sua adequada caracterização e para a formulação de políticas 

públicas.  O que significava também um esforço de denúncia da economia política dos 

“milagres” econômicos latino-americanos nos anos sessenta e setenta.   



O forte compromisso do Prof. Wilson com a história e os valores da Unicamp estiveram 

presentes, em anos recentes, em duas engajadas participações. Na primeira delas, com a 

Comissão da Verdade e Memória “Octávio Ianni”. Na segunda, com a “Comissão Unicamp 

Ano 50”, que foi responsável por grande riqueza de atividades acadêmicas e culturais a partir 

de outubro de 2015.  

Como economista, Wilson Cano encabeçou o “Movimento de Renovação dos Economistas” 

nos oitenta; ajudou a consolidar, defendeu e colaborou com o Conselho Federal de 

Economia; o Conselho Regional de Economia/SP; a Associação dos Economistas de 

Campinas. Na UNICAMP, na ADUNICAMP e em outros foros defendeu a importância da 

universidade pública e de sua autonomia   para a sociedade brasileira.   

Ao longo de anos, sua palavra voltava sempre a ser ouvida nos debates políticos, em jornais 

militantes, na subscrição de manifestos, onde imperavam sua retidão, coragem pessoal, 

manutenção de posições progressistas e de defensor nacionalista de um Brasil soberano.  

Em sua sala de trabalho, muitos o procuravam para entrevistas, com frequência por telefone.  

Do alto de seus oitenta e dois anos, e após dois episódios clínico-cirúrgicos muito graves, o 

guerreiro não se abatia. Ofereceu à comunidade acadêmica nacional não só o acesso 

digitalizado ao acervo de seus livros, artigos, palestras, como também a possibilidade de 

interagir com seus leitores. 

Não deixemos de lembrar igualmente as facetas descontraídas de mestre Wilson, das 

conversas nos bares e pizzarias - os históricos Giovanetti I, Sancho Pança, Coxinha em 

Campinas, locais onde o sangue espanhol podia eventualmente ferver se o Corínthians fosse 

criticado.  

 Em mais de um de seus escritos, o Prof. Wilson afirmou que Celso Furtado – a quem muito 

admirava - era um eminente BRASILEIRO, SERVIDOR PÚBLICO e ECONOMISTA, com letras 

maiúsculas.  Cremos ser adjetivação talhada para o nosso também eminente colega. 

Foi uma imensa satisfação para gerações de professores, estudantes e funcionários em cinco 

décadas de Unicamp, aprender com esse grande Mestre e contar com a sua amizade.  

Aos queridos familiares, que estão sofrendo o impacto do falecimento súbito, expressamos 

os nossos sentimentos, o nosso grande abraço, e também nossos agradecimentos, pois são 

pessoas que sempre ajudaram a tornar a residência do Prof. Wilson um segundo lar para 

cada um de nós.  

Campinas-SP, 03 de abril de 2020. 
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