
Depoimento do professor Renato Danigno (IG-Unicamp) sobre Wilson Cano: 

“Latino-americanista de esquerda, desde a participação do Amílcar Herrera no seminário que 
fizemos em 1977, Wilson Cano gostou da ideia que ali se gestou de trazê-lo para a Unicamp. 

 

Para o primeiro projeto do IG, “Modelo de Demanda de Recursos Minerais”, que elaboramos 
tendo por base o Modelo de Bariloche, convidamos para fazer parte equipe, o Wilson Cano. Da 
matemática, convidamos o Ubiratan D´Ambrósio e o Mario Martinez, da Sociologia, o André 
Villalobos, etc. 

 

Era uma equipe e tanto que ajudou a legitimar e consolidar o IG. 

 

Junto com o Herrera, o Celso Pinto Ferraz - geólogo de esquerda recém chegado do DNPM e 
que havia se negado a segurar a pasta do Ueki para somar-se ao “corpo docente” do IG, que 
até então tinha só duas pessoas -, e eu - formado em engenharia metalúrgica e em 
planejamento socialista, e fascinado por modelagem baseada em matrizes de insumo x 
produto - ajudávamos a coordenar. 

 

Depois de um tempo, o Cano pediu para ser substituído pelo Mario Possas, engenheiro que 
também gostava daquelas matrizes e que, depois de se interessar por uma das linhas em que 
trabalhávamos - Economia da Tecnologia - teve uma participação importante na formação de 
pós-graduação de colegas do DPCT. 

 

O Cano indicou também o Tamás, de cuja aproximação conosco no âmbito do projeto resultou 
sua vinda para o IG onde foi essencial na consolidação do DPCT. 

 

Mais tarde, quando foi discutido no Conselho Superior a criação do nosso programa de pós-
graduação em política científica e tecnológica, o “pessoal da Economia” argumentou que um 
programa desta natureza deveria estar lá, e não no IG. A inesperada e extraordinária resposta 
do Herrera, de que concordava, mas que nós tínhamos tido a iniciativa antes, não teve como 
ser objetada. 

 

Cano sempre foi um leal “bom jogador” e aceitou o touché (para quem não lembra: 
“expressão usada para admitir que alguém fez um bom argumento contra você em uma 
discussão”) sem que nossa amizade saísse arranhada. 

 

Continuamos nos reunindo no bar do peixe (e no da coxinha, mais tarde) para tomar cerveja e 
cantar com o Nathermes e o Paulo Renato e suas esposas, o Possas, e outros que não me 
lembro. Recordo que ele, no atabaque, gostava do modo como eu interpretava o “esse corpo 
moreno cheiroso e gostoso que você tem…”). 



 

Perdemos mais um companheiro, mas seu exemplo faz com que redobremos nossa vontade 
de lutar pelos nossos ideais.” 

Tive o privilégio de ter feito algumas disciplinas de pós graduação com o prof. Wilson Cano, 
durante o mestrado e doutorado em Economia Social e do Trabalho, 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  
conversamos sobre a situação política na época. Foi uma conversa ótima, daquelas que você 
sai com uma sensação leve, apesar dos temas difíceis. Gostei de vê-lo bem e fazia muitos anos 
que não o via. 

Em outubro de 2018, eu estava passando de carro para ir à escola do Guará (meu marido ia 
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. 

Nessa condição de isolamento, é difícil não poder abraçar minhas/meus colegas e amigas(os), 
muitas(os) que também foram alunas(os), e não poder ir ao velório, abraçar a família. Por isso, 
deixo aqui todo meu carinho e um abraço apertado à família e a todas(os) aquelas(os) que o 
tiveram como Mestre. Prof. Wilson Cano presente! (Maria Fernanda Godoy Cardoso de Melo) 


