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unicampoficial @unicampoficial · 4 de abr 

A #Unicamp lamenta o falecimento do professor Wilson Cano. Formado em 

economia pela PUC de São Paulo, o docente chegou à #Unicamp em 1968, 

convidado pelo reitor Zeferino Vaz. 

 

Roberto Requião @requiaopmdb · 4 de abr 

Wilson Cano, conheci no forum de crítica e análise da crise de 2008 2009 em 

Curitiba. Sujeito extraordinário , economista cirúrgico, grande colaboração 

para que entendesse-mos o que acontecia no mundo. 

Inesquecível. 

 

José Serra @joseserra_ 

Soube hoje da morte do economista e professor  Wilson Cano. Deixa uma importante obra de 
história econômica. Quando regressei ao Brasil do exílio, em 1977/78, ele me convidou para 
integrar o Instituto de Economia da Unicamp, do qual era diretor. Segue a nota do Instituto: 

 “É impossível exagerar a sua importância na criação e consolidação do nosso Instituto, além 
de seu papel fundamental na história da Unicamp. Formador d várias gerações de 
pesquisadores e prof. 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.” 

 

José Graziano da Silva @grazianodasilva · 4 de abr 

Muito triste pelo falecimento do meu amigo e professor Wilson Cano, além 

de colega durante todos os meus anos de . 

Lamento não poder ir dar um ultimo abraço nele 

@unicampoficial 

 

IFCH-Unicamp @IFCH_Unicamp · 4 de abr 

Unicamp perde aos 83 anos Wilson Cano, professor do Instituto de 

Economia (IE) e ex-diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 



 

Cedeplar UFMG @Cedeplar · 4 de abr 

O Cedeplar lamenta profundamente o falecimento do Professor Wilson 

Cano. Guardaremos lembranças de sua perspicácia e inteligência, de sua 

busca pela justiça social, seja por sua contribuição acadêmica, seja na 

formulação de políticas públicas. 

@andrebiancarell @unicampoficial 


