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Nasci em Ubá, Minas Gerais e mudei para Juiz de
Fora onde fiz meus estudos desde o pré-primário. Iniciei,
em 1964, a carreira de professor de matemática para o
então curso científico no Instituto Granbery, enquanto
completava a graduação na Faculdade de Economia e na
Faculdade de Filosofia, simultaneamente, em 1966, na
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).	
  
Em seguida, ingressei na Universidade de São
Paulo (USP) onde cursei, em 1967, a Pós-Graduação no
Instituto de Pesquisas Econômicas. No início de 1968
comecei a lecionar no Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos, SP. Em
1970, fui o primeiro acadêmico proveniente das ciências
humanas e sociais a obter o título de mestre pelo ITA.	
  
Passei para o Centro Nacional de Atividades
Espaciais (CNAE), hoje Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), como pesquisador e professor
assistente e liderei o grupo de análise de sistemas. No
ano acadêmico de 1970-71, fui research student na
London School of Economics (LSE), Inglaterra. Lá
desenvolvi pesquisas na área de economia matemática e
econometria, sob a supervisão de Michio Morishima,
eminente professor.	
  
De volta ao Brasil, permaneci no INPE de agosto de
1971 a setembro de 1972, quando retornei à Inglaterra
para dar continuidade ao programa de doutoramento em
economia na University of Kent at Canterbury, sob a
supervisão do professor John Craven, atualmente reitor
da Portsmouth University, Inglaterra. A tese foi defendida
com sucesso em setembro de 1975, perante o professor

J.A.C. Brown, do Merton College e chefe do
Departamento de Economia Aplicada da Universidade de
Oxford.	
  
Regressei ao Brasil como pesquisador e professor
associado no INPE, onde permaneci até o início de 1977,
quando me desloquei para TELEBRÁS em Brasília, como
econometrista sênior e iniciei a carreira como professor
adjunto do Departamento de Economia da Universidade
de Brasília (UnB). Após um ano na TELEBRÁS, transferime para a Escola de Administração Fazendária (ESAF),
onde além de professor titular fui gestor do curso de
mestrado em Política Fiscal e coordenador dos
seminários de pós-graduação, permanecendo até meados
de 1980.	
  
Paralelamente, ao final da década de 70, geri o
projeto de fundação da Sociedade Brasileira de
Econometria (SBE), que se consolidou em 1979 e da qual
fui o primeiro Secretário Executivo (Chairman) por três
anos. Também participei ativamente da criação da
Revista Brasileira de Econometria onde, exerci a função
de editor responsável, durante três anos.	
  
No início da década de 80, convidado pela
professora Joan Robinson e colaboradores, passei um
período como Visiting Scholar na Universidade de
Cambridge, onde me associei ao Cambridge Group of
Economic Policy e ao Cambridge Growth Project, este
liderado pelo professor Richard Stone, Nobel de
Economia em 1984. Minha permanência na instituição
possibilitou a concentração de pesquisas na área de
“Crescimento e Distribuição”, tendo como referências
teóricas Michal Kalecki, Nicholas Kaldor, Joan Robinson,
Luigi Pasinetti, Piero Sraffa e outros notáveis economistas
heterodoxos.	
  
Em 1982 fui Visiting Scholar na Universidade de
Harvard. Tal convite se deu por meio do professor
Franklin Fisher, presidente da Econometric Society, que
embora pertencente ao Massachusetts Institute of

Technology (MIT), estava passando o período sabático
em Harvard, o que possibilitou contatos promissores nas
duas instituições.	
  
Retornando à Universidade de Brasília, organizei, a
partir de 1983, o grupo de “Crescimento e Distribuição”,
junto ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
(CNPq). Desde aquele ano lidero o grupo que conta com
a participação de acadêmicos brasileiros e estrangeiros
de ampla reputação internacional.	
  
Passei o inverno de 1985 como professor titular
visitante no Instituto Superior de Economia, Lisboa,
Portugal. Em seguida, fui Visiting Scholar na Universidade
de Oxford, Inglaterra, a convite do professor James
Mirrlees (Nobel em 1996).	
  
Em abril de 1986, a convite do professor Albert
Fishlow, ministrei um conjunto de seminários no
Departamento de Economia da Universidade da
Califórnia, em Berkeley, USA. Em maio do mesmo ano fui
professor visitante no Departamento de Economia da
Universidade Católica de Milão, Itália, onde consolidei
atividades de pesquisa em colaboração com o professor
Luigi Pasinetti.	
  
Entre 1988 e 1990 fui chefe do Departamento de
Economia da Universidade de Brasília, dando
continuidade ao processo de internacionalização do
programa de Pós-Graduação. Ao término de meu
mandato, recebi o convite do professor Meghnad Desai,
Lord Desai, para passar o ano acadêmico de 1990-91 na
London School of Economics (LSE), como Visiting
Scholar. No ano acadêmico 1991- 92 obtive Fulbright
Fellowship para desenvolver pesquisas de pósdoutoramento no Departamento de Economia da
Universidade de Stanford (USA) e também ministrar
seminários no Centre for Latin America Studies da mesma
instituição. Regressando ao Brasil no final deste ano,
tornei-me professor titular da Universidade de Brasília.	
  
No ano acadêmico 1995-96 me associei como

pesquisador sênior ao Institut d´Études du Développment
(IEDES) na Universidade de Paris 1 (França), onde fui cocoordenador dos seminários, em colaboração com o Dr.
Jean-Marc Fontaine. Ao longo deste período proferi
seminários internacionais e cooperei na orientação de
trabalhos de mestrado e doutorado de alunos da Paris 1,
Panthéon-Sorbonne.	
  
Em abril de 1997 presidi o comitê organizador do
International Colloquium, realizado em Brasília como
parte do processo de criação do programa de
doutoramento em economia da UnB. O evento contou
com a participação de scholars de projeção internacional.
Fui editor dos proceedings do evento. Esse Colóquio foi
pioneiro da realização continuada de eventos científicos e
posteriormente no exterior, destacando-se os realizados
na Itália, França, Irlanda e Áustria. De 1997 até 2012
foram realizados nove International Colloquia. Presidí a
maioria deles.	
  
Entre janeiro-março de 1998 fui professor titular
visitante da Universidade de Lugano, Suiça. No ano 2000,
me tornei pesquisador visitante sênior no Centre d´Études
Prospectives d´Économie Mathematique Appliquées a La
Planification (CEPREMAP-Paris), e residi na Maison du
Brésil, em Paris. 	
  
Em maio de 2002, fui professor visitante titular no
Departamento de Economia da Universidade de Verona,
Itália. Em abril de 2007 me desloquei para o IEDES,
Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, onde
permaneci como “sênior researcher” , desenvolvendo
pesquisas e ministrando seminários. Em dezembro de
2007 recebi, em Congresso Internacional realizado na
Maison de Brésil, em Paris, a “Comenda Milton Santos”
pela excelência em atividades acadêmicas. Em seguida
recebi o Prêmio “G de ouro” do Instituto Granbery.	
  
Em julho e agosto de 2011 atuei como professor
titular visitante no "Summer Program" de Portland State
University, USA, lecionando as disciplinas "Política

Econômica Latino Americana" e "Teorias do Crescimento
Econômico". Em outubro, fui professor titular visitante da
Universidade de Fribourg, Suiça, ministrando seminários
sobre “Crescimento, Distribuição e Crise”. Também
participei de diversos eventos internacionais na Europa.
Em maio de 2012 fui presidente do “IX International
Colloquium”, realizado no Schumpeter Centre em Graz,
Áustria. No evento recebi o título de “Honorary Member of
the Organizing Committee” para organizar o próximo
colóquio, a ser realizado em Lisboa, Portugal, em maio de
2013.	
  
Continuo vinculado à UnB como professor e
pesquisador colaborador, por interesse institucional.
Orientei um número expressivo de dissertações e teses.
Muitas de minhas contribuições científicas são
conhecidas internacionalmente. Editei mais de uma
dezena de livros. Publiquei mais de uma centena de
artigos, incluindos em revistas como Cambridge Journal
of Economics, CEPAL Review, Metroeconomica,
Structural Change and Economic Dynamics, Journal of
Post-Keynesian Economics, Brazilian Review of
Econometrics, Review of Political Economy, Economic
Letters, Manchester School, Estudos Econômicos, Kyklos,
etc.	
  
Ao longo da minha atividade profissional recebi
inúmeras premiações e homenagens no Brasil e exterior,
como mostra meu Curriculum Lattes. Em 2012 fui
agraciado com o título de Professor Emérito da
Universidade de Brasília, outorgado no dia 28 de agosto
de 2012. Fui apenas o segundo membro do
Departamento de Economia da UnB a receber tal
homenagem nesse meio século de existência do
Departamento.	
  
Em dezembro de 2012, fui designado consultor e
referee, “Academic Group in Social Sciences”, da
Cambridge University Press (CUP) - Cambridge,
Inglaterra. Em 2013, recebi o título de Membro Associado

da “Association de la Cité Internationale de Paris”,
França. Em seguida fui agraciado com o título de membro
da “Association des Amis de la Fondation Maison des
Sciences de l' Homme (FMSH)”, Paris - França. Em abril
de 2013 recebi de grupos de pesquisas da Universidade
de Brasilia homenagem em honra acadêmica mediante
conjunto de seminários referente ao primeiro semestre de
2013. Também recebi convite para ser professor visitante
na Universidade de Coimbra, Portugal, de abril ao final de
junho de 2013.	
  

