
TV Unicamp 

O professor Wilson Cano, um dos criadores do Instituto de Economia (IE) da Unicamp, morreu 
nesta sexta-feira, 3 de abril. Neste programa, publicado originalmente em 2015, o professor 
fala sobre economia latino-americana, a discussão da pobreza e da má distribuição de renda, 
sobre o trabalho na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). "Sou um 
economista que respeita muito a história, e sempre que estou raciocinando para um problema 
presente, ou pensando no futuro, eu olho o passado".  

O economista menciona a influencia de Celso Furtado em sua vida e obra, e conta sobre a 
iniciativa de se formar um curso e, posteriormente, uma escola de economia em Campinas.  
Wilson Cano destaca: "Tivemos uma conversa franca com Zeferino Vaz e ele nos deu carta 
branca. Rapidamente a área de economia de Campinas passou a ser reconhecida 
internacionalmente, ou seja, se fundava no Brasil uma escola crítica do pensamento 
econômico".  

Sobre o início do curso de pós-graduação em economia, com apoio de Antônio Castro, Carlos 
Lessa e Maria da Conceição Tavares, na década de 1970, Wilson Cano afirma: "Lutamos contra 
a ditadura a nossa maneira, construímos um pensamento critico". 

Confere agora alguns trechos que selecionamos da entrevista: 

Sobre ditadura militar: 

"Na economia nada é contínuo, as coisas são finitas. Tem o período de expansão e em algum 
dia pode surgir uma crise, foi o que aconteceu com a ditadura".  

"Você dinamita a democracia quando se corrói a política e a justiça. Os militares conseguiram 
destruir três coisas importantes para o país; eles fizeram construções fantásticas, mas 
destruíram a educação brasileira, a política (destruindo as grandes lideranças e partidos) e 
destruíram as finanças do Estado". 

Sobre o neoliberalismo: 

"O neoliberalismo traz a perda do sentido de solidariedade social. O consumismo passou a ser 
uma religião, isso dilacera os laços de solidariedade na sociedade. O neoliberalismo é como um 
gás venenoso, penetra, contagia e mata, isso também influencia a academia". 

Sobre a crise brasileira: 

"A crise brasileira é uma crise de 30 anos, vem desde a década de 80, de mais de trinta anos, 
isso contamina qualquer sociedade". 

Sobre a economia como ciência: 

"É preciso se manter alerta e buscar a realidade, criticando a modelagem econométrica. 
Problemas sociais e econômicos transcendem tudo isso. Virou uma doença grave. Critiquem as 
simplificações grosseiras que a maioria dos modelos oferece na sua falsa interpretação da 
realidade". 

No site do Instituto de Economia da Unica em destaque está a seguinte nota: 

"É impossível exagerar a sua importância na criação e consolidação do nosso Instituto, além de 
seu papel fundamental na história da Unicamp. Formador de várias gerações de pesquisadores 
e professores Brasil afora, o prof. Wilson é figura maior na trajetória da qual somos todos 



herdeiros. Combatente das melhores causas até o fim da vida, fica para todos nós seu exemplo 
de dedicação ao Brasil e à Universidade, sua trajetória ímpar de intelectual e homem público, e 
os ensinamentos de sua vasta obra e incontáveis aulas ministradas". 

Memória Científica: Wilson Cano 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3sdXX1Qmyck&feature=youtu.be 


