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Iniciou atividades como professor quando 

ainda era aluno do colegial, dando aulas 

particulares de física e matemática, por 

indicação de sua mãe, que era professora 

particular de inglês, francês e alemão.

A cultura de origem camponesa do pai, 

com grande valorização da natureza, da 

terra e do trabalho árduo no campo, cer-

tamente influenciou sua opção pelo curso 

de agronomia. Em 1961, quando calouro 

do curso de agronomia na ESALQ, foi 

selecionado para lecionar física no curso 

pré-vestibular organizado pelo Centro Aca-

dêmico Luiz de Queiroz.

Em 1964 transferiu-se para outro curso 

pré-vestibular, que se tornou uma das prin-

cipais instituições de ensino de Piracicaba 

(CLQ), lecionando matemática. Entretanto, 

não permaneceu muito tempo nessa ativi-

dade, pois logo depois seria preso por 50 

dias como estudante “subversivo”. 

Em 1965, ao mesmo tempo em que era 

aluno no último ano do curso de agrono-

mia, deu aulas de física no Colégio e Escola 

Normal Estadual “Monsenhor Jeronymo 

Gallo”, em Piracicaba.



Durante o período do curso de agronomia teve vários alunos, espe-

cialmente vestibulandos, em aulas particulares de física, matemática 

e química.

Embora tivesse decidido cursar agronomia com o firme propósito de 

exercer atividades no campo, acabou permanecendo na ESALQ-USP 

como docente, a convite do Professor Catedrático Érico da Rocha Nobre. 

Foi Professor em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, 

no Departamento de Economia e Sociologia Rural da ESALQ, de 1966 

até março de 1996. Obteve todos os seus títulos acadêmicos na ESALQ: 

Magister Scientiae em Ciências Sociais Rurais em 1967, Doutor em 1969, 

Livre Docente em 1971, Professor Adjunto em 1978 e Professor Titular em 

1981. Na ESALQ, em nível de graduação, ministrou, com mais freqüência, 

as disciplinas Administração e Economia Rural e Estatística Aplicada 

às Ciências Sociais. No curso de Pós-Graduação em Economia Agrária 

ministrou as disciplinas Matemática Aplicada à Economia, Econometria 

e Evolução do Pensamento Econômico. Como professor aposentado, 

continua colaborando com as atividades do Departamento de Economia, 

Administração e Sociologia da ESALQ.

Entre 1972 e 1976, simultaneamente com as atividades na ESALQ, exerceu 

a função de Professor Titular, em Regime de Tempo Parcial, no Depar-

tamento de Estatística do IMECC (Instituto de Matemática, Estatística e 

Ciências de Computação), na UNICAMP.

Lecionou vários cursos de especialização ou aperfeiçoamento em eco-

nometria e administração rural em outras universidades e instituições 

de pesquisa.

Durante o primeiro semestre de 1968 freqüentou cursos de pós-graduação 

na Ohio State University, com bolsa da USAID. Regressou aos Estados 

Unidos quatro vezes como visiting fellow, com apoio da FAPESP, da 



Fundação Ford e da Comissão Fulbright:  na Universidade da California-

Berkeley, no primeiro semestre de 1974 e no primeiro semestre de 1977; 

na Universidade de Yale, de janeiro a maio de 1983 e de outubro a no-

vembro de 1989. 

Desde maio de 1997 é Professor do Instituto de Economia da UNICAMP, 

onde têm lecionado as disciplinas de Estatística Econômica e Econome-

tria (na graduação e na pós-graduação). Em 2006 recebeu o prêmio de 

reconhecimento acadêmico “Zeferino Vaz”.

Até 2007, foram completadas, com sua orientação, 53 dissertações de 

mestrado e 16 teses de doutorado.

Sua dedicação ao ensino o levou a produzir vários textos didáticos, 

cabendo destacar os livros Administração da Empresa Agrícola (em co-

autoria, editora Pioneira), Estatística para Economistas (4a ed., Pioneira 

Thomson Learning), Análise de Regressão: uma introdução à econometria 

(4a ed., editora Hucitec) e Distribuição de Renda: medidas de desigual-

dade e pobreza (Edusp).

Sua principal linha de pesquisa é a análise da distribuição da renda 

no Brasil e dos problemas metodológicos relacionados, mas também 

abordou vários temas da economia agrícola, como a distribuição da 

posse da terra, o processo de modernização da agricultura brasileira, a 

variação estacional de preços, a análise econômica de dados de experi-

mentos agronômicos e a estimação da elasticidade-renda da demanda 

por alimentos. A listagem dos trabalhos publicados está disponível no 

seu Currículo Lattes. 

Recebeu três vezes o prêmio Ruy Miller Paiva (em 1986, 1987 e 1993) e 

proferiu a Aula Magna no XXXVIII Congresso Brasileiro de Economia e 

Sociologia Rural, em 2001.




