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Centro de Estudos do Desenvolvimento Econômico 

3 de abril 

 

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. 

Cláudio Schuller Maciel 

Fernando Cezar de Macedo 

Humberto Miranda do Nascimento 

Carlos Alberto Cordovano Vieira 

Eduardo Barros Mariutti 

Fábio Antonio de Campos 



Mariana de A. Barretto Fix 

 

Link: https://www.facebook.com/cedeie/posts/3035978339800677 

 

CAECO - IE/Unicamp 

4 de abril 

[NOTA DE PESAR] 

O Centro Acadêmico da Economia lamenta profundamente o falecimento do professor Wilson 
Cano. Além de professor, Cano foi um dos fundadores do Instituto de Economia (IE), tendo 
passado boa parte de sua vida se dedicando ao estudo do desenvolvimento econômico no 
Brasil e na América Latina. Também ajudou a criar o CEDE (Centro de Estudos de 
Desenvolvimento Econômico), um dos departamentos do IE. Mesmo aposentado, Cano 
continuou a trabalhar como professor colaborador, demonstrando a grande paixão pela 
pesquisa e docência. 

 

É impossível falar da trajetória do Instituto de Economia sem falar de Wilson Cano. Além de 
seu famoso livro de Introdução à Economia, usado por boa parte dos ingressantes no primeiro 
ano da graduação, Cano também deu importantes contribuições acadêmicas na área de 
planejamento, desenvolvimento e industrialização, ajudando a pensar um Brasil menos 
dependente e mais desenvolvido. A consolidação do Instituto de Economia como escola 
heterodoxa do pensamento econômico sem dúvidas passa pela responsabilidade desse grande 
pensador. 

 

Sr. Wilson Cano se foi, mas suas contribuições continuam atuais. Em tempos sombrios como 
esse, é fundamental recorrermos a economistas que ousaram pensar e planejar um país 
diferente, atacando diretamente nossos principais problemas históricos e a necessidade de 
superá-los como forma de atingir o pleno desenvolvimento das forças produtivas. Seu legado 
continuará vivo e necessário, inspirando futuros economistas e novas políticas econômicas. 

 

“Eu não sei fazer outra coisa a não ser um pesquisador e um professor” 

Wilson Cano (1937-2020) 

Centro Acadêmico da Economia (CAECO-IE/Unicamp) 

Campinas, 4 de abril de 2020 

Link: https://www.facebook.com/caeco/posts/2495293864053979 

 

ABED-Associação Brasileira de Economistas pela Democracia 

4 de abril 



Os membros da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia (ABED) manifestam o 
pesar e dor pelo falecimento do professor Wilson Cano. 

O grande mestre reside no coração e mentes de economistas de diversas gerações do nosso 
país. 

Professor Wilson Cano era e sempre será sócio benemérito da ABED, titulo concedido em 
6/12/2019, no auditório da PUC/SP. 

 

A Direção do Instituto de Economia da Unicamp informa, com enorme pesar, o falecimento do 
prof. Wilson Cano, na tarde deste 03 de abril de 2020. 

 

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. 

 

À família e amigos, o IE manifesta os mais profundos sentimentos neste momento difícil. 
Recebam nosso abraço fraterno e toda nossa solidariedade. 

 

Link: 
https://www.facebook.com/abed.economistaspelademocracia/posts/1632437583591016 

 

Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) 

6 de abril 

Nota de pesar 

 

A Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) manifesta seu imenso pesar pelo falecimento 
do Prof. Wilson Cano, em 3 de abril de 2020. Em mais de cinco décadas de docência, Cano está 
entre aqueles que mais contribuíram para o ensino de Economia Política no Brasil. Em 
decorrência, universidades de todas as regiões do país contam hoje com docentes que foram 
seus orientandos ou alunos. Como pesquisador, Cano deu contribuições inestimáveis aos 
estudos sobre o capitalismo brasileiro e latino-americano, desenvolvimento regional, 
industrialização e desindustrialização, dentre tantos outros temas que fizeram parte de seu 
vasto repertório de investigações. Como militante, participou ativamente de debates sobre a 
economia brasileira e defendeu de forma incansável a universidade pública. Aliando extremo 
rigor com uma ilimitada generosidade, Cano deixa saudades, admiração e gratidão em todo/as 
o/as que tiveram o privilégio de com ele conviver. Acima de tudo, deixa o exemplo de 



coerência e combatividade. As decepções em relação aos rumos do país e da universidade 
pública não o calaram, mas fortaleceram seu espírito crítico e guerreiro, até o fim de sua vida. 

 

Aos familiares, amigos, alunos e ex-alunos do Prof. Cano, manifestamos nossa solidariedade. 

 

Diretoria da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) 

4 de abril de 2020 

 

Link: 
https://www.facebook.com/sociedadebrasileiradeeconomiapolitica/posts/2632211693513496
/ 

 

Eduardo Rodrigues da Silva 

4 de abril 

A Ange (Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia) lamenta a partida de um 
de seus fundadores, nosso querido Professor Wilson Cano. 

 

Wilson Cano era professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, tendo sido um de seus 
fundadores, e um dos mais importantes economistas de sua geração. O Professor deixa como 
legado um vasto conjunto de publicações nas temáticas do Desenvolvimento Econômico e da 
Economia Regional. 

 

O Professor, que continuava a colaborar com o Instituto de Economia, deixará saudades em 
seus inúmeros alunos e orientandos, muitos dos quais hoje professores universitários de todas 
as regiões brasileiras. Exemplo de retidão moral e de amor à docência, o Professor 
permanecerá presente na lembrança de todos os que tiveram a honra de conhecê-lo. 

 

Nossas sinceras condolências e afeto à família e amigos, de seus companheiros da Ange. 

 

Link: https://www.facebook.com/groups/171253573047583/permalink/1385318478307747/ 

 

André Bojikian Calixtre 

3 de abril 

Wilson Cano era um grande professor. Dentre os maiores que conheci. Abriu fronteiras entre 
as disciplinas de Economia e Geografia. Escreveu diversos clássicos sobre a industrialização e 



desenvolvimento regional. Conhecia a teoria do desenvolvimento como poucos. É autor do 
melhor livro de introdução à economia, independentemente do idioma. 

 

Também era uma figura ímpar. Andava em um carrão velho que não sei se chegou a trocar 
antes de morrer. Tinha uma bengala companheira que erguia sobre as cabeças dos alunos 
quando estes teimavam em contestá-lo. A bengala era tão temida que foi a única vez que vi a 
professora Maria da Conceição Tavares recuar em uma discussão pública, por causa dela. 
Depois fez uma cirurgia na perna que o fez aposentar a peça. Chamava seus alunos pelo nome 
desde a primeira aula. 

 

Era getulista roxo, nacionalista até os ossos. Amava Celso Furtado como se fosse filho dele. 
Nunca gostou de aplausos ou elogios. Sempre, sempre mesmo, leu com rigor e detalhe as 
incontáveis monografias, dissertações e teses das quais foi banca. Era conhecido pela exigência 
como orientador, às vezes ultrapassava seus limites na definição dos temas de pesquisa de 
seus orientandos. Nunca fazia pesquisa sozinho, era um grande coordenador de projetos 
estruturantes na área de desenvolvimento regional. 

 

Formou uma incontável legião de pesquisadores desenvolvimentistas, durante pelo menos 
três gerações e em todas as regiões do Brasil. É, sem dúvida, o principal responsável pela força 
do Instituto de Economia da Unicamp para além de Campinas. Viveu a Universidade em seu 
sentido mais profundo. Foi mesmo um Professor. 

 

Meu último encontro com ele foi no lançamento de um dos livros que comemora os 70 anos 
da CEPAL. Coube ao professor Cano comentar os capítulos do livro. Como esperado, trouxe 
debaixo do braço o livro impresso todo rabiscado. Cano já estava bastante debilitado após 
tratamento contra câncer, magro e de semblante transcendente. Tive a honra de ser um dos 
autores dos capítulos que ele deveria comentar. Como sempre, foi uma aula inesquecível. 

 

Link: https://www.facebook.com/calixtre/posts/2781485278635881 

 

Marcos Vinicius Chiliatto Leite 

3 de abril 

Que triste notícia, faleceu o Prof. Wilson Cano. 

Nessas fotos, de ago/2019, Cano comenta nosso livro em uma fria noite na Unicamp. Não 
apenas aceitou o convite para debater, como leu e comentou minuciosamente os capítulos. 

Cano, mestre de todos nós, dedicou sua vida à Universidade pública e ao desenvolvimento. 
Ensinou gerações. Mesmo depois de aposentado, sempre ia para a Universidade. 



Nota pessoal: decidi estudar América Latina depois de ler “Soberania e política econômica na 
América Latina”. Até hoje tenho dedicado minha vida a pensar o desenvolvimento dessa 
região. 

 

Link: https://www.facebook.com/marcos.vinicius.chiliatto/posts/10157296632245698 

 

Ruy Braga 

3 de abril 

Wilson Cano fez parte de uma geração de intelectuais que ousou pensar e desejar um Brasil 
livre e soberano a partir de um processo democrático e radical de industrialização com 
distribuição de renda. Um tipo de desenvolvimento econômico que jamais tivemos por aqui. 
Elaborador de uma escola crítica do pensamento econômico, suas ideias, projetos, 
ensinamentos e estímulos farão muita falta. 

 

Link: https://www.facebook.com/ruy.braga1/posts/3095175567193767 

 

Marcelo Introini 

4 de abril 

O dia anoiteceu, ontem, com uma triste notícia. Infelizmente, perdemos o prof. Wilson Cano, 
do Instituto de Economia da Unicamp. 

 

Guardião da consciência acerca da importância do Estado no processo de desenvolvimento 
nacional, lecionava, até os últimos meses, por puro e simples desejo de dedicar-se à formação 
daqueles que seriam responsáveis pelas lutas do país que ele nos deixaria. 

 

Foi e será norte e inspiração de uma leva de economistas que, trilhando seu legado, não se 
contentaram e não se contentarão com o curtoprazismo e o desprezo pelas outras ciências 
humanas - comportamentos que, lamentavelmente, conquistaram, sob a égide do 
neoliberalismo, os corações e as mentes de uma grande maioria. 

 

De um relato mais particular, foi uma honra não só ter convivido com o professor em 2017, 
cursando disciplina parcialmente ministrada por ele, como ter percebido que ouvir os seus 
temidos pareceres e correções, era, no fundo, ter acesso a alguém cujo dom era fazer refletir 
além do óbvio. 

 

Wilson Cano, mais do que um excelente professor, foi resistência, foi referência, foi um mestre 
que nos inspirou a ter devoção pelo nosso povo. 



 

Link: https://www.facebook.com/100000588701298/posts/3366774773352113/ 

 

 

Luiz Gonzaga Belluzzo 

4 de abril 

 

Wilson Cano, Saudades do amigo e companheiro de muitas batalhas. 

 

Luiz Gonzaga Belluzzo 

 

Corria o Ano de 1966. Nos tempos e contratempos da ditadura civil-militar, o então Secretário 
de Educação do Município de São Paulo, Fausto Castilho, cuidou de convocar para terras 
paulistanas o 

Curso de Desenvolvimento Econômico da Cepal/Ilpes. Era um intensivão, aulas o dia inteiro, 
uma prova atrás da outra. Wilson deu aula de projetos. Quando o curso terminou o Antônio 
Barros de 

Castro, magnífico professor, disse para o Wilson Cano: “você vai para a Cepal”. Wilson tomou. 
Então, uma decisão temerária: me convidou para substituí-lo na Universidade Católica. 

 

Em 1967 surgiu o convite do reitor Zeferino Vaz, através do Fausto Castilho. Estávamos 
convocados criar o departamento de Planejamento Econômico. 

 

O Zeferino tinha um espírito muito criativo e inovador. Embarcamos na aventura, João Manuel 
Cardoso de Mello, Fausto Castilho, Ferdinando Figueiredo Lucas Gamboa, Osmar Marchese, 
Éolo Pagnani, nosso Wilson Cano e o criado que ora vos fala.. Fundamos o Departamento de 
Economia e Planejamento Econômico, o DEPE. Depois tornou-se DEPES - Planejamento 
Econômico e Social, na UNICAMP. O Zeferino teve a coragem de entregar isso a garotos de 
idade entre 24 e os 30 anos de Wilson, fora os 40 ou quase do decano Ferdinando Figueiredo. 

 

Chegaram depois, já nos anos 70, Conceição, Lessa, Castro, Luciano Coutinho, Braga, Liana, 
Alonso, Paulo Baltar, Jorge Miglioli, Sérgio Silva. Um pouco mais tarde, o grande amigo dos 
amigos, Frederico Mazzuchelli. 

 

Juntos tivemos a ventura de assistir ao desenvolvimento intelectual e físico da UNICAMP. 
Acompanhamos todo o crescimento da UNICAMP e a transformação da universidade no que é 



hoje. Tivemos a ventura de ver nascer, crescer, se desenvolver, se diferenciar. Eu falo nós 
porque fomos nós mesmos. Eu não gosto de falar na primeira pessoa porque não é o caso e 
nem a verdade. 

 

Homenagear meu amigo exige examinar e celebrar a obra coletiva que ajudou a construir. 

 

O trabalho intelectual desenvolvido no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, pelos 
professores fundadores do DEPES, sempre foi coletivo. As teses foram discutidas 
coletivamente, tanto as de doutoramento como as de livre-docência. Havia um ambiente de 
debate muito intenso dentro do instituto, e as teses foram todas feitas em torno desses dois 
temas: o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo e a situação da economia brasileira 
nesse processo. Nenhuma das pesquisas, na verdade, escapou desse marco. Entre elas estava 
o livro de Wilson que considero um exemplo impecável do pensamento cepalino-unicampista: 
Raizes da Concentração Industrial em São Paulo. Sua obra é vasta e sua visão esteve sempre 
concentrada nas questões que incomodam os pensadores dedicados à investigação da 
trajetória brasileira nos marcos dos movimentos do capitalismo global. Wilson, sem dúvida, é, 
sim, um dos principais arquitetos do “pensamento da Unicamp”. Certamente ele concordaria 
que precisamos ser mais modestos. O que temos é uma linha de investigação que singularizou, 
ao longo da história, o Instituto de Economia. Essa linha, digamos, mais influenciada pelo 
paradigma da economia política, da história econômica e social, nos levou ao debate público. 

 

Na verdade, até hoje, os vários núcleos do Instituto de Economia continuam desenvolvendo 
essas linhas de pesquisa. Nossa abordagem é – e sempre foi – histórico-teórica, um esforço de 
revisão deve ser permanente. Não cristalizamos uma matriz teórica definitivamente, a não ser 
a orientação geral de que a economia é uma ciência histórica, social e moral. Portanto, a teoria 
está sempre sujeita aos efeitos e às influências da mudança nas condições em que ocorre a 
vida econômica. Rejeitamos essa idéia de que nós temos uma matriz teórica imutável, a partir 
da qual possam ser explicadas todas as transformações que ocorrem no capitalismo e na 
sociedade contemporânea. 

 

Uma estória talvez ajude a compreender a aventura coletiva. Em 1973 organizamos na 
Universidade o seminário Desenvolvimento e Progresso Técnico. Convidamos vários 
professores do exterior - Paolo Sylos Labini, Josef Steindl, Vladimier Brus, Edward Nell. Na 
sessão de encerramento, os estrangeiros foram para a mesa. 

 

Ficamos sentados nas primeiras fileiras: Antonio Barros de Castro, João Manuel Cardoso Mello, 
Ferdinando, Wilson Cano e eu. Na mesa, Zeferino cochichou algo para o Labini. Labini começou 
a rir e não sabíamos por quê. Encerrado o seminário, o convidei para jantar em São Paulo na 
Baiuca. Perguntei por que era tão divertido o que havia dito o reitor. Labini me contou às 
gargalhadas: “Está vendo aqueles ali? São todos comunistas, mas são bons”. 

 



Link: https://www.facebook.com/blogdobelluzzo/posts/2614646595472142 

 

Pedro Rossi 

3 de abril 

 

Tristeza imensa. Eu tinha muito carinho pelo professor Wilson Cano. Era uma pessoa generosa, 
engajada, inconformada com a realidade, comprometida com o tema do desenvolvimento 
economico brasileiro. Foi um dos fundadores do IE/Unicamp e deixou um legado gigante: 
livros, artigos e centenas de alunos que hoje estão por todo o Brasil passando adiante o que o 
mestre ensinou. Vai fazer falta. 

 

Link: https://www.facebook.com/pedrolrossi/posts/10156999182707890 

 

Pedro Paulo Zahluth Bastos 

3 de abril  

Sem palavras, a não ser que o exemplo do professor Wilson Cano deve guiar e reforçar nossa 
luta por um país melhor. A esposa, dona Selma, está serena. Infelizmente as circunstâncias 
exigem um velório restrito aos familiares. 

 

Deixo aqui a mensagem da Direção do Instituto de Economia da Unicamp. 

 

*** 

 

A Direção do Instituto de Economia da Unicamp informa, com enorme pesar, o falecimento do 
prof. Wilson Cano, na tarde deste 03 de abril de 2020. 

 

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. 

 

À família e amigos, o IE manifesta os mais profundos sentimentos neste momento difícil. 
Recebam nosso abraço fraterno e toda nossa solidariedade. 

 



Link: https://www.facebook.com/ppzbastos/posts/2835134716572199 

 

Marcio Pochmann 

4 de abril 

Perdi um Mestre, com M maiúsculo. Professor Wilson Cano, brasileiro incansável, passou pela 
vida, deixou o legado. Base sólida do pensamento estrutural da Escola de Economia de 
Campinas, sucessor de Celso Furtado. Companheiro de todas as lutas. De quem acredita que 
outro Brasil tão necessário quanto possível. 

 

Link: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=923142698140092&id=100013331100
514 

 

Profa. Beatriz Mioto 

3 de abril de 2020 

Estive com o Cano no dia 02 de fevereiro e conversei com ele brevemente ontem. Pedi para 
me ajudar em um artigo. Ele, no auge dos seus 80 e tantos anos, prontamente me atendeu. 
Sempre tinha paciência para minhas visitas, ele e Selminha, com a mesa posta e sempre 
dizendo: "eu parei de beber, mas vc quer uma cerveja?". Depois que terminei minha tese, em 
2015, fui inúmeras vezes visitá-lo. Na chácara das Amoreiras e até no hospital, onde ele passou 
um tempo difícil. Eu brincava que era o momento de renovar meu pessimismo no mundo, mas 
também de renovar a certeza das contribuições que os intelectuais sérios podem dar a um 
país. Estranhamente, diante das tragédias econômicas e políticas dos últimos anos, era assim 
que eu renovava as esperanças, olhando nos olhos do meu maior mestre e de um dos 
professores mais íntegros que tive o prazer de conhecer. Cano, você fará falta. Espero ter 
aprendido o que eu podia com você. O que não pude, continuarei correndo atrás. 

 

Maria Fernanda 

Caro Newton, 

Tive o privilégio de ter feito alguns cursos de pós graduação com o prof. Wilson Cano, de ter 
aprendido e convivido com sua integridade, indignação e ensinamentos. Ele fez parte de minha 
formação intelectual. Um Mestre. 

A última vez que conversei com ele foi em 2017 na saída de uma aula da profa. Laura Tavares, 
no IE. Ele estava animado, contou-me sobre sua saúde e as confusões no diagnóstico e, 
também, sobre a situação política na época. Foi uma conversa ótima, daquelas que você sai 
com uma sensação leve, apesar dos temas difíceis. 

A última vez que o vi, em outubro de 2018, eu havia passado de carro para ir à escola do Guará 
para meu marido votar, e o vimos caminhando, perto da padaria do Guará, andava 



devagar,com dificuldades, magro e, provavelmente, tinha ido votar. Aquela cena me 
emocionou demais. E foi a última vez que o vi.   

Receba meu carinho e um abraço apertado que, peço, transmita à sua mãe, seu irmão e à toda 
sua família. 

Link: https://www.facebook.com/100001955548682/posts/3543509229057560/ 

 

 


