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ardes plenas de felicidade embalaram 
conversas sobre uma linha do tempo, no 
calendário de uma vida. Assim começaram 
nossos encontros com Rosana, Sandra e Tânia. 
Chico chegou mais tarde para juntar cacos 
de imagens que ficaram pelo caminho.

No início, brotavam com facilidade 
lembranças de fatos e feitos. Mas por vezes 
precisava de muita coragem para arrancar 
memórias de seus esconderijos mais secretos. 
Claro que muitas ainda devem permanecer 
como que amortecidas com o passar dos anos. 
Nessa experiência encontrei carinhos, afetos e 
muitas saudades. Trago agora flores que colhi 
nesse jardim de amizade. 

Obrigada 

Elza Berquó

T
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lza Salvatori Berquó foi pioneira nos estudos 
de população no Brasil. Um caminho percorrido 
com competência, seriedade, coragem, 
generosidade e sobretudo paixão, sempre 
buscando a sinergia entre as demandas de 
movimentos sociais, a produção de informações 
e a formação de pessoas. É Professora 
Emérita da Faculdade de Saúde Pública, 
da Universidade de São Paulo, Membro da 
Academia Brasileira de Ciências e Pesquisadora 
emérita do CNPq. É também membro 
da Comissão Consultiva dos Censos 
Demográficos do IBGE. 

Em quase sete décadas de carreira, foi a 
principal responsável pelo ensino formal da 
demografia no Brasil, além de ter fundado  
instituições, como o Centro de Estudos da 
Dinâmica Populacional, em 1966, primeiro centro 
acadêmico de estudos de população brasileiro. 
Quebrou paradigmas metodológicos e 

teóricos ao iniciar a Pesquisa Nacional sobre 
Reprodução Humana, interrompida após sua 
aposentadoria compulsória pelo AI-5, mas 
continuada no CEBRAP – Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento, instituição da qual foi 
cofundadora em 1969.
Em 1977 ajudou a fundar a ABEP – Associação 

Brasileira de Estudos Populacionais, voltada 
para o conhecimento da realidade demográfica 
nacional e o intercâmbio científico. 
Em 1982, criou o NEPO – Núcleo de Estudos 

de População da Universidade Estadual de 
Campinas, que hoje leva seu nome.

Com visão ampla e inovadora produziu 
abrangentes e brilhantes estudos inter-
relacionados, como as mudanças nos padrões 
de fecundidade, envelhecimento, esterilização, 
planejamento da fecundidade, saúde 
sexual e reprodutiva, saúde da população 
negra, comportamento sexual e HIV-Aids, 
rejuvenescimento e adiamento da reprodução, 
só para citar alguns.
Sua contribuição para os estudos da população 

negra nos últimos 30 anos é inestimável, em 
especial, quanto aos temas da fecundidade, 
nupcialidade e arranjos familiares e seus 
determinantes sociodemográficos. Em 1991 deu 
um importante passo ao criar a primeira ação 
afirmativa para a população negra, através do 
Programa “Saúde Reprodutiva da População 
Negra”, no Cebrap. 
Elza foi figura central na nossa formação 

e caminhos profissionais. Amiga com 
quem dividimos alegrias, desafios, 
realizações e sonhos. 
Esse itinerário fotobiográfico foi construído 

a partir de imagens e depoimentos que 
marcam importantes passagens da trajetória 
pessoal e profissional de Elza. É a maneira que 
encontramos para celebrar sua história 
de vida e agradecer pelos ensinamentos 
e vivências que, somados, construíram 
nossa profunda amizade. 

Sandra Garcia, Tania Lago e Rosana Baeninger 
– Casa Elza Berquó, maio de 2019

E

p r e f á c i oAlianore 
(Eleanor) 
de Bohun, 
Inglaterra, 
1366-1399
Brass 
Rubbing, 
Elza Berquó
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família de meu pai, Sylvio Affonso de 
Witt Berquó, chegou ao Brasil com a corte 
portuguesa. Todos os homens da família eram 
advogados ou militares. Meu pai era funcionário 
dos Correios e eu nasci em Guaxupé, em razão 
de uma das viagens dele. Por causa de seu 
trabalho, mudávamos sempre.

Pelo lado materno, da família Salvatori, minha 
origem é italiana. Meu avô, Ettore Salvatori, 
era de Bologna e foi enviado para o Brasil 
como castigo: na Itália, havia se apaixonado 
por uma irmã de criação enquanto cursava o 
seminário para se ordenar sacerdote. Mas, antes 
de se ordenar, ele ainda insistiu em se casar 
com a ‘irmã’. Conclusão: foi mandado para o 
Brasil, onde seus pais tinham amigos. Aqui, 
conheceu minha avó, também italiana e filha de 
imigrantes, que estava noiva e prestes a se casar. 
Morava em uma fazenda e só conheceu meu avô 
porque foi ao centro da cidade de Conquista, 
em Minas Gerais, comprar seu enxoval. Imagina 
só: andando na rua, por descuido, ela deixa 
cair o pacote de seu vestido de noiva, que é 
gentilmente apanhado por meu avô. Ele, apesar 
de morar em Uberaba, estava em Conquista, 
a trabalho. Os dois se conheceram assim, por 
acaso, na rua, e se apaixonaram. Minha avó 
desfez seu noivado e casou-se com meu avô”.

A
o r i g e m

Elza com sua irmã 
Sylvia e o gato Quito

“ 
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que mantenho

mãe“minha
este 

até hoje”

tocava
bandolim

“Minha mãe, Josephina, com meus avós”

“Casamento dos meus pais”
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Nos anos 1940, 
na Escola Normal 
Carlos Gomes, 
em Campinas, 
São Paulo 

Aos 6, 7 e 8 anos
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Q
M A T E M Á T I C A

1947
“ uando eu era criança, sempre tive dúvidas sobre 

Deus. Andando pelo jardim da minha casa eu 
fiz várias apostas com Deus. Eu dizia, Deus 
se você existe, mova uma folha. Nada. Deus 
se você existe, vire essa moeda ao contrário. 
Nada. Mas, quando eu fui estudar matemática, a 
estas dúvidas juntou-se outro questionamento 
que mudou minha visão de mundo. Por que? 
Todos nós fomos criados em meio a uma visão 
euclidiana do mundo. Euclides afirmou que duas 
retas paralelas vão se encontrar no infinito. Para 
mim, o infinito era Deus! Isto é, o inatingível. 
Mas ao entrar na faculdade para estudar 
matemática eu aprendi que existia também a 
geometria não euclidiana, a de Lobachevsky, na 
qual, as paralelas se encontram. Só que a nossa 
compreensão de mundo não foi construída 
com base nessa teoria. Nesse momento, eu me 
perguntei: Que Deus é esse, se elas podem se 
encontrar? Estas inquietações uniram-se às já 
existentes e foi então, que me tornei agnóstica”.
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Universidade 
de Columbia, 
Escola de Saúde 
Pública, 1956

“O que me levou à Faculdade de Saúde Pública? Em férias em Poços 
de Caldas, MG,  com a família, conheci um rapaz também formado em 
matemática, que havia desistido de uma vaga de estatístico na Faculdade 
de Saúde Pública para fazer um curso no exterior e me incentivou a 
ocupá-la. Eu, então, vim a São Paulo para uma entrevista com 
o Dr. Pedro Egídio de Oliveira Carvalho e fui aceita”.

“Com bolsa concedida pela Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas), fiz, no período 
1956-1957, especialização em bioestatística 
na Escola de Saúde Pública e Medicina 
Administrativa da Universidade de Columbia, 
em Nova York. Combinava esse curso com 
outro sobre probabilidades, à noite. Durante 
o verão, fiz ainda um curso sobre teoria da 
amostragem, na Universidade de Michigan, em 
Ann Arbor. Durante minha permanência nos 
Estados Unidos, enfrentei algumas dificuldades, 
principalmente na vida universitária, ligadas 
a diferenças ou choques de cultura: atenção 
e cuidado com o outro interpretados como 
invasão de privacidade; trocas de anotações 
de aulas perdidas entre colegas de curso 
eram veementemente negadas, dada a 
competitividade no futuro” .

Com o falecimento do Prof. 
Pedro Egidio, Elza assumiu 
a coordenação da cadeira de 
Bioestatística em 1959. Nesse 
mesmo ano foi aprovada no 
concurso para a cátedra de 
Bioestatística, defendendo a tese 
sobre a análise sequencial para 
testes de hipótese relativos a 
proporções, aplicados a problemas 
de medicina e saúde pública. 
Além da assessoria oferecida aos 
pesquisadores na área de saúde 
pública, liderava o ensino das 
disciplinas de Bioestística e de 
Estatística Vital. 
Isto foi temporariamente 
interrompido em 1961, com 
a chegada do importante 
matemático russo-estadunidense 
Jerzy Neyman. Ele havia sido 
convidado pelo reitor da USP, 

o professor Ulhoa Cintra, para 
avaliar a possibilidade de criação 
de um instituto de estatística na 
universidade. Solicitada por ele, 
Elza participou da condução desse 
trabalho desde a confecção da 
agenda até a entrega do relatório 
ao reitor. Dentre as sugestões, 
destacou que Elza poderia 
contribuir muito para o projeto 
após passar algum tempo em seu 
departamento na Universidade da 
Califórnia, em Berkley, "indicou 
que a única pessoa aproveitável 
era eu desde que eu fosse para 
Berckley estudar no Depto dele". 
Elza foi. Mas a proposta do 
Instituto não vingou naquele 
momento. Por esse motivo, ao 
retornar, Elza criou uma terceira 
disciplina na Faculdade de Saúde 
Publica: a estatística matemática.
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“Destacaria como influências que 
marcaram minhas escolhas e carreiras” 

Faculdade 
de Saúde Pública
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incorporação da demografia no ensino e 
na pesquisa era incipiente e praticamente 
inexistente no meio acadêmico brasileiro. 
Por outro lado, nossa participação em 

congressos e seminários internacionais mostrava 
cada vez mais a necessidade da incorporação de 
uma visão demográfica para a compreensão das 
transformações em curso nas sociedades. 
Por isso, solicitei à Organização Panamericana 

da Saúde (Opas) uma assessoria internacional 
para discutir nossas necessidades e as bases 
para estabelecer um programa de ensino e 
pesquisa em demografia. Contamos para isso 
com a colaboração da eminente demógrafa 
Irene Tauber, da Universidade de Princeton. 
Irene ficou conosco cerca de 20 dias e, nesse 
período, com sua preciosa ajuda, planejamos e 
estruturamos o que seria o Centro de Estudos 
de Dinâmica Populacional – Cedip. Por ser 
essencialmente multidisciplinar, a Demografia 
necessita do concurso de várias especialidades 
para cumprir seu verdadeiro papel. A Opas 
outorgou à Faculdade de Saúde Pública, em 
1966, cinco bolsas de especialização 
em estudos populacionais.
Nesse sentido, Paul Singer foi para a 

Universidade de Princeton, Neide Lopes Patarra  
foi para a Universidade de Chicago, João Yunes  
para a Universidade de Michigan, e Jair Lício 
Ferreira Santos para a Universidade de Chicago.

Cândido Procópio Ferreira de Camargo, de 
notório saber, viajou pelos Estados Unidos e 
Europa para visitar centros e programas de 
demografia que trouxessem inspirações para 
a implantação do Cedip. 

De volta ao Brasil, essas pessoas deram início 
à Pesquisa Nacional de Reprodução Humana, 
em 1968. O AI-5 interrompeu a programação 
prevista, não só pela saída compulsória de alguns 
de seus componentes, como também pelo não 
cumprimento por parte da Faculdade de Saúde 
Pública de seus compromissos com a Opas.
Pena que foi justamente nesse período, de mais 

intensa e interessante atividade de pesquisa de 
nosso grupo, que veio o AI-5 e atingiu, sobretudo, 
a mim e ao Paul Singer. 
Nossa salvação foi a criação do Cebrap, ainda 

em 1969, sob a liderança de Fernando Henrique 
Cardoso. Lá a Pesquisa Nacional de Reprodução 
Humana ganhou novos colaboradores e foi 
ampliada, inovando em todos os sentidos, mas, 
principalmente, porque rompeu com certos 
paradigmas que marcaram o neomalthusianismo 
e mostrou que os modos de organização 
da produção – mediados por instituições, 
como a Igreja, a saúde, a família e a mídia – 
influenciavam no comportamento 
reprodutivo individual.
De acordo com o arcabouço conceitual da 

pesquisa, Juarez Brandão Lopes, por exemplo, 
se encarregou de fazer para o país uma tipologia 
rural, enquanto Vilmar Faria  se debruçou 
sobre a parte urbana.
Apesar das dificuldades políticas, foi um 

período muito produtivo. Em certo momento, 
todo o Cebrap estava envolvido nesse estudo, 
e isso foi muito importante, porque a Pesquisa 
Nacional de Reprodução Humana acabou se 
tornando uma referência de estudo 
populacional na América Latina”.
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Na década de 1960, Elza fundou o Centro de Estudos 
de Dinâmica Populacional (Cedip), instalado no De-
partamento de Estatística Aplicada da então Faculda-
de de Higiene e Saúde Pública, hoje Departamento de 
Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. O Ce-
dip foi concebido como um centro multidisciplinar 
que tinha como objetivo a realização de pesquisas, 
atividades didáticas e assessoria. O Centro contou 
com o apoio financeiro da OPAS, para sua criação 
e funcionamento por cinco anos, que ofereceu bol-
sas de estudos para formação no exterior de diver-
sos membros da equipe, entre os quais Paul Singer, 
Neide Lopes Patarra, Cândido Procópio Ferreira de Ca-
margo, Jair Lício Ferreira Santos e João Yunes. O Ce-
dip foi o primeiro centro no país, sendo responsá-
vel pela introdução do ensino formal de demografia, 
com o primeiro curso de especialização, em 1966. 
Ele formou aquela que seria a primeira geração de 
pesquisadores em demografia no Brasil. Este gru-
po liderado pela professora Elza iniciou a inovadora 
Pesquisa Nacional de Reprodução Humana, um levanta-
mento de base domiciliar no município de São Pau-
lo, que investigou os modos de produção e a sua in-
fluência no comportamento reprodutivo individual.

Aspas [  ]
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unca pertenci a partido algum, mas, como 
professora de bioestatística da Faculdade de Saúde 
Pública, não podia deixar de me manifestar quando 
via os altíssimos índices de mortalidade infantil e 
constatava que nenhuma providência estava sendo 
tomada. Fui, então, aposentada compulsoriamente 
pelo AI-5 pelas minhas ideias e pelo que dizia, 
não por pertencer a um partido. Mas, podemos 
considerar, sim, que eu era, uma pessoa ‘de 
esquerda’, porque certamente minhas convicções 
políticas eram totalmente contrárias às da ditadura.
Estávamos atentos aos sinais e sabíamos, desde o 

golpe de 1964, algo poderia acontecer. Então, 
de certa forma, eu sabia que corria risco, mas 
não imaginava qual era. Basta dizer que soube 
que havia sido atingida pelo AI-5 quando ouvi 
o programa A Hora do Brasil, no rádio do carro. 
Divulgaram a lista dos cassados pelo AI-5 e meu 
nome estava entre eles. Na hora, foi um susto 
e, depois, algo muito dolorido, principalmente 
porque no dia seguinte já não podíamos mais 
entrar na faculdade. Precisei pedir a uma pessoa 
amiga para retirar as minhas coisas pessoais. 
Por outro lado, quando ouvi a notícia no rádio 
também senti orgulho. Pensei: nessa lista eu estou 
muito bem acompanhada.
Além do Artigas, estava o Mário Schenberg, 

do Instituto de Física  da USP, Olga Baeta 
Henriques, do Instituto Butantan, Luís 
Hildebrando Pereira da Silva, da Faculdade 
de Medicina da USP, entre outros. Depois 
de um tempo, nós só nos encontrávamos e 
conversávamos com esses amigos dentro de 
carros, sempre circulando, porque qualquer 
encontro era suspeito. 
Aliás, tudo na época da ditadura era suspeito. 

Até os livros eram suspeitos e, ainda hoje, sinto 
pena quando penso na quantidade de papéis 
que tivemos que queimar. Fazíamos sessões de 
queimar coisas, numa espécie de inquisição 
pessoal muito dolorida para nós”.

“N
Vilanova Artigas

Mário
 Schenberg

Luís Hildebrando

Boiestatística foi o primeiro 
livro brasileiro sobre o tema, 
lançado em 1969

“Nessa lista 
eu estou muito bem 
acompanhada”
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A Pesquisa Nacional sobre 
Reprodução Humana foi conduzida 
sob a responsabilidade direta do 
CEBRAP, de 1970 a 1975, tendo Elza 
Berquó como sua coordenadora.
 É resultante de um esforço 
teórico-metodológico de uma 
equipe multidisciplinar que se 
propôs investigar as relações entre 
o comportamento reprodutivo, as 
diversas formas de organização da 
produção, e o papel ideológico das 
instituições sociais presentes no Brasil 
naquele período.
Essa pesquisa ambiciosa significou 
uma ruptura com os estudos de 
fecundidade então realizados na 
América Latina.

bibliotecavirtual.cebrap.org.br

ramos, por definição, um grupo de resistência 
intelectual e, como tal, não estávamos imunes. 
Tanto que, quando escrevemos e publicamos 
o livro São Paulo, crescimento e pobreza, 
a pedido da Comissão de Justiça e Paz da 
Arquidiocese de São Paulo, então presidida 
pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, fomos 
alvo de um atentado a bomba. 
Aquela bomba jogada no Cebrap, em 1976, 

foi um aviso – e, é claro, deixou a todos nós 
preocupados. O grande mérito do Cebrap foi se 
manter na defesa de um conhecimento marcado 
por um rigor científico, sem abrir mão de 
refletir e analisar politicamente a produção e os 
resultados de seus estudos e pesquisas. 
Nunca deixamos de pensar criticamente, 

embora nem sempre nossas críticas pudessem 
ser publicadas, sobretudo no auge da ditadura. 
A minha ida para o Cebrap e a convivência 

com o grupo que o fundou enriqueceram muito 
a minha visão da questão social e influenciaram 
decisivamente meu modo de pensar”.

Elza Berquó, Cândido 
Procópio Ferreira 
e Maria Coleta Oliveira, 
no lançamento do livro 
A Fecundidade Em São 
Paulo, em 1969

“É

CEBRAP
Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento
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iniciativa da criação de um grupo de pesquisa 
integrado por mulheres negras, considero 
realmente muito significativa. 
Ela surgiu de uma constatação de que, na prática, 

as jovens negras nunca conseguiam bolsas para 
estudar aqui ou fora do país. O motivo estava na 
deficiência da formação dessas jovens: elas vinham 
sempre de escolas públicas e, na competição com 
as brancas, não conseguiam vencer. 
Resolvi, então, fazer um pedido de bolsas à 

Fundação MacArthur a serem oferecidas a 
jovens negras, após seleção dentro do universo 
da população negra. Esse programa teve início 
em 1992 e constou de duas edições de três anos 
cada uma, com quatro bolsistas por programa. 
A iniciativa permitiu que essas jovens se 

preparassem para um mestrado contando 
com apoio e monitoramento em estatística, 
demografia e metodologia de pesquisa. 
Participaram diretamente da formulação, 

“A

Com o enfraquecimento do 
Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher no Governo Collor em 
1990, Elza articulou importantes 
lideranças democráticas 
para criar a Comissão de 
Cidadania e Reprodução 
(CCR) em 1991. Tratava-se 
de uma organização civil, 
de âmbito nacional, sem fins 
lucrativos, sediada no CEBRAP, 
para defender o respeito à 
liberdade e à dignidade da 
população brasileira no campo 
da sexualidade e dos direitos 
reprodutivos. Participaram do 
Conselho Diretor da CCR, em 
diferentes momentos, Fernando 
Henrique Cardoso, Jaqueline 
Pitanguy, Edna Roland, Fátima 
de Oliveira, Jose Genoino Neto, 
Silvia Pimentel, Fernando 
Pacheco Jordão, Margareth 
Arilha, Maria Betânia Ávila, 
Richard Parker, Sonia Correa, 
Thomas Gollop, entre outras. Já 
nos primeiros anos de atividade, 
a CCR atuou mobilizando 
a sociedade para debater os 
temas que seriam abordados na 
Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento 
no Cairo em 1994. O processo 
de preparação da sociedade 
civil para participação na 
Conferência incluiu a realização 
da primeira pesquisa de 
opinião pública sobre temas 
relacionados a direitos sexuais 
e reprodutivos no país, e sobre 
a influência da religião nestas 
posições e a realização de 
seminários com a participação 
do movimento de mulheres, 
pesquisadores e representantes 
de governo.

Elza e Maria 
Dirce Pinho (Dida), 
pesquisadora 
do Programa de 
Pesquisadoras 
Negras

m 1969, quando o Cebrap foi criado, as pressões 
eram grandes. A gente sabia que estava sob 
risco. Afinal, o Cebrap reunia um grupo de 
pessoas que se propunham a refletir sobre 
o Brasil e alguns de nós já havíamos sido 
compulsoriamente afastados das universidades. 
Nós queríamos pensar sobre o país, sobre as 

transformações pelas quais o Brasil passava e 
sobre aquelas ainda necessárias. Aliás, o Cebrap 
foi criado justamente para dar continuidade a 
essa forma de pensamento crítico que estava 
ameaçada pela ditadura”.

O objetivo do livro “Retrato de 
Grupo” (Cosac Naif, 2009), foi 
reunir a geração fundadora 
do CEBRAP, dentre eles, Elza 
Berquó, e os colaboradores  mais 
importantes desse centro de 
pesquisa para comemorar 
os 40 anos de sua existência

“E

execução e análise da Pesquisa da Saúde 
da Mulher Negra. 
Várias publicações marcaram esse 

período de formação: o vídeo ‘Eu, mulher 
negra’, o artigo ‘População Negra em 
Destaque’ e a cartilha ‘Anime-se, Informe-se 
– Anemia falciforme’.
 Algumas conquistaram doutorado e estão 

atualmente trabalhando em universidades 
e centros de pesquisa. Essa foi uma ação 
afirmativa bem-sucedida.
Quando criei o grupo de pesquisa de 

mulheres negras, já tinha essa visão: é preciso 
dar passos largos para diminuir a diferença 
de oportunidades – e a relação entre origem 
educacional (escola pública) e raça (negra) é 
mais do que evidente nas pesquisas. 
Considero a discriminação, seja qual for, uma 

afronta à vivência democrática e aos direitos 
de oportunidades”.

Comissão de 
Cidadania e Reprodução
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José Arthur Giannotti, Elza Berquó e o 
Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2018

Cerimônia de homenagem, auditório do 
CEBRAP ganha nome de Elza Berquó em 2018

filhos intelectuais. Criou pesquisadores, construiu 
instituições. A doutora Elza Berquó é uma instituição.  
Para minha geração e as seguintes, aqui no 

Cebrap, a doutora funcionou como um modelo 
em três direções. De um lado, pela retidão moral 
inabalável, a lisura no trato não só de tudo o que é 
público, mas de tudo que é coletivo, mesmo que isso às 
vezes custe o sacrifício de amizades. De outro lado, 
pelo rigor, sempre obcecada com a excelência, do 
desenho de pesquisa à divulgação dos resultados. E, 
terceiro, porque sempre operou como um fio-terra, 
ensinando que o conhecimento pode descer do Olimpo 
e interferir no mundo. Suas pesquisas orientaram 
políticas públicas, visando melhorar a vida das 
pessoas, sobretudo das mulheres, sobretudo das 
mulheres negras. Este esforço de conectar pensamento 
e prática é um dos modos pelos quais a Doutora Elza 
influenciou o Cebrap e muitos cebrapianos. 
 Esta faceta foi a primeira que eu apreciei. Mais 

tarde eu conheci a Elza. É que uma das grandes 
promoções na carreira aqui no Cebrap acontece no 
dia em que, depois de anos de casa (para mim foram 
uns 10), você diz "Doutora Elza" e ela sorri e te 
interrompe: "pode me chamar de Elza".
Aí passei a conviver com uma outra pessoa, de 

grande voracidade intelectual, que se interessa 
avidamente por tudo, do cinema à política, e que 
vive fincada no seu tempo. Sempre fascinada pelos 
temas do dia, sempre disposta a trabalhar com os 
jovens, a ouvi-los e aprender com eles. Este lado 

da Elza nos surpreendeu quando ela apareceu 
aqui, recentemente, com projetos sobre a mudança 
de padrão de sexualidade de adolescentes, não 
de maneira abstrata, mas em conjunto com eles, 
que produziram seus próprios vídeos, narrando as 
próprias experiências. Foi um projeto experimental, 
ajuntando ciências sociais e cinema. Uma ousadia 
que deu certo. A agenda da Elza é sempre assim, com 
temas do presente, que apontam para o futuro. E ela 
sempre empurrou outros a fazerem o mesmo, a  olhar 
para a conjuntura e para as linhas de futuro que ela 
aponta. Poucos podem dizer com tanta pertinência 
quanto a Elza: meu tempo é agora.
Por fim, mais recentemente eu tive o prazer de 

conhecer a Elzinha, que é vaidosa e divertida, que 
gosta de girassóis e de jogar cartas. Ela é dotada 
de um coração gigante e orientada por um afeto 
incondicional. Amiga dos amigos, Elzinha cuida de 
todos nós. Nós nos empenhamos em retribuir, mas 
vocês sabem, a gente só pode cuidar dela quando - e 
se - ela deixa. 
Eu podia contar muitas historias sobre esses três 

lados da Elza, mas vou passar a palavra adiante, 
para que outros também falem dela. 
Para finalizar queria dizer em meu nome, mas 

acho que resumo o que pensam e sentem muitos dos 
cebrapianos de hoje e de ontem, que tem sido um 
privilégio, um aprendizado e um prazer conviver com 
você. Doutora Elza Berquó, nós te admiramos; Elza, nós 
nos miramos no seu exemplo; Elzinha, nós te amamos.

Hoje é um dia muito especial na história desta Casa. 
O Cebrap é um lugar em que se debate muito, se 
contesta muito, é uma instituição avessa a reverências, 
protocolos, liturgias. Então é raro, raríssimo, que a 
gente tenha aqui um evento como o de hoje. O que 
explica a quebra de praxe é que a gente celebra hoje 
uma pessoa também rara. 
Meus colegas de mesa, imagino, vão falar da Elza 

lá dos idos da fundação do Cebrap, dos anos na Rua 
Bahia e das aventuras e percalços daquele tempo. São 
companheiros geracionais. Eu cheguei mais tarde e 
vou falar de uma Elza um pouco diferente, aquela 
com a qual convivo desde que entrei aqui, em 1993. 
Aliás, não vou falar de uma, mas de três Elzas.
Quem eu conheci primeiro foi a Doutora Elza 

Berquó. Quando comecei no Cebrap, logo me 
ensinaram que não se podia chamar o Giannotti de 
"senhor" e que não se podia deixar de chamar a Elza 
de "doutora". O título, num lugar cheio de cérebros 
graúdos, dava uma superioridade imediata. Ela 
era ciosa dele. Mas não precisava. Ela já era uma 
superioridade. Já tinha feito a carreira que todos 
aqui conhecem, já tinha ajudado a fazer censo no 
IBGE, já tinha deixado sua marca na Faculdade de 
Saúde Pública, no Seade e na Carlos Chagas, já era a 
espinha dorsal do Cebrap e do Nepo. 
A Doutora Elza se fez na vida num tempo 

em que era difícil, se não impossível, para as 
mulheres conciliar trabalho e família. Não teve 
filhos biológicos, mas formou duas gerações de 

Doutora Elza, Elza, Elzinha
Angela Alonso - Cebrap, 8/8/2017
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Dar Voz aos Jovens é um projeto de Pesquisa e 
Intervenção realizado pelo Cebrap em parceria com 
a Fundação Carlos Chagas, e que ofereceu oficinas 
gratuitas de roteiro e vídeo para jovens de 14 a 19 anos 
estudantes da rede pública de ensino de São Paulo e do 
município de Itapeva. Teve como objetivo dar voz aos 
jovens como sujeitos de suas sexualidades. Os resultados 
foram 10 histórias construídas e contadas pelos jovens 
por meio de vídeos produzidos nas oficinas, tendo sido 
um deles premiado em festival de cinema.

Alunos do “Projeto Dar Voz aos Jovens”

Elza Berquo, Paula Garcia - Produtora Executiva, Henry  Grazinoli – 
Coordenador Pedagógico e jovens do Projeto, no Cebrap, em São Paulo, 2012

A Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Mulher e 
da Criança – 2006 (PNDS-2006) 
descreve o perfil da população 
feminina em idade fértil e de 
menores de cinco anos no Brasil, e 
identifica as mudanças ocorridas 
na situação da saúde e da nutrição 
desses dois grupos entre 1996 
e 2006. A presente publicação 
reúne um conjunto de 15 artigos 
referentes a aspectos centrais da 
PNDS-2006, todos assinados por 
uma equipe interinstitucional de 
renomados pesquisadores, sob a 
coordenação de Elza Berquó.

Este suplemento da Revista de Saúde 
Pública apresenta os resultados 
da Pesquisa “Comportamento 
Sexual da População Brasileira e 
Percepções do HIV/Aids”, de 2005, 
contrastados com os resultados 
anteriores (de 1998), uma parceria 
entre o Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap) e o Ministério 
da Saúde, sob coordenação de Elza 
Berquó, com a contribuição de 
diversos pesquisadores. Os artigos 
mostram as mudanças no âmbito 
das representações, comportamento, 
atitudes e práticas sexuais da 
população brasileira, e conhecimento 
sobre HIV/Aids, ocorridas em 2005.

Seu trabalho 
impulsionou os campos 

dos direitos sexuais 
e reprodutivos

Das pesquisas 
nacionais que 
subsidiaram 
movimentos sociais e 
políticas públicas à 
iniciativa inovadora: 
Dar Voz aos Jovens



3 4 3 5

Grupo “Conversas Demográficas”, formado por 
Carlos Eugênio Ferreira, Sandra Garcia, Bernadete 
Waldvogel, Tânia Lago e Luís Eduardo Batista

m 2013, ao conversar com demógrafos 
que moram em São Paulo e não estão na 
universidade verifiquei que eles tinham uma 
certa ansiedade porque só encontravam com os 
outros nas reuniões da Abep. Eu não sentia isso 
porque tinha meus grupos no Cebrap e Nepo. 
Resolvi criar o Café Demográfico no Cebrap. 
Uma vez por mês eu reunia esses pesquisadores 
que estavam soltos para tomar um café, sem 
agenda. Vinham do Seade [Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados], da Fundação 
Carlos Chagas, da Santa Casa, do Instituto de 
Saúde da Secretaria Estadual de Saúde… Nós 
nos reuníamos sem pauta para conversar um 
pouco sobre o que cada um estava fazendo. 
Conversa vai, conversa vem, achamos que era 
importante estudar o adiamento da reprodução. 
Aí ficou diferente: ganhamos uma pauta. O 
pessoal do Seade tinha as informações para 
São Paulo porque tem acesso aos atestados 
de nascimento, com a idade da mãe, condição 
socioeconômica etc. Esse trabalho envolveu 
a Bernadette Waldvogel e o Carlos Eugênio 
Ferreira, os dois do Seade, a Sandra Garcia 
e a Tânia di Giacomo do Lago, parceiras do 
Cebrap, e o Luís Eduardo Batista, do Instituto 
de Saúde. Trabalhamos juntos até fechar esse 
texto. Publicamos o primeiro trabalho na revista 
da Abep em 2014. Antes fizemos um seminário 
com essa equipe. No artigo confirmamos a 
queda dos níveis de fecundidade entre 1960 e 
2010 e mostramos que aumentou a proporção 
de nascimentos de primeiros filhos entre as 
mulheres de 30 a 39 anos no período 2000-
2010. Foram esses dados que nos levaram a 
supor a existência de adiamento, temporário ou 
definitivo, da reprodução da mulher paulista”.

Reunião da Camara de Pesquisadores do CEBRAP, 2018

Pesquisadores do Cebrap em 2015: 
John Sydenstricker-Neto, Elza 
Berquó, Haroldo Torres, Angela 
Alonso – ex-presidente do Cebrap 
(2015/2019), Vera Schatan, Ronaldo 
de Almeida, Marcos Nobre – Atual 
presidente do Cebrap e Paula 
Monteiro – ex-presidente 
do Cebrap (2008/2015)

“E
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ideia de criação da Abep aconteceu em 1976, 
a primeira reunião oficial foi realizada em 
1978, respondendo a um entendimento pelas 
organizações financeiras, principalmente a 
fundação Ford no Brasil, que havia apoiado 
a ação. Era chegada a hora de reunir 
pesquisadores num diálogo mais amplo, e isso 
se constituiu na criação da Abep.
Em 1976 estávamos em plena ditadura, mas 

que nada afetou o encaminhamento de respeito 
aos princípios de criação da Abep. Também 
estávamos enfrentando um movimento mundial 
dos países ricos, que queriam a redução do 
crescimento populacional dos países menos 
desenvolvidos, inclusive o Brasil. Haviam 
conferências mundiais de população, dentre 
elas a de Bucareste, patrocinada pelas Nações 
Unidas, onde a ideia era ver o que fazer no 
mundo para que a transição demográfica 
ocorresse no Brasil e nos outros países 
em desenvolvimento.

“A Hoje estamos enfrentando a quarta revolução 
industrial, a inteligência artificial que já 
funcionava na terceira revolução, sofreu um 
aumento quântico. Então nós estamos diante 
de um momento muito especial, a inteligência 
artificial se torna cada vez mais poderosa. 
Estamos diante de uma situação que, 

para mim, é muito preocupante porque vai 
aumentar a desigualdade. Os empregos mais 
simples vão desaparecer e vão aumentar 
aqueles que exigem mais cérebro. A minha 
grande questão é: para onde vai essa população 
que será expulsa do mercado de trabalho? 
A demografia vai precisar reconsiderar seus 
campos de pesquisa. 
Vejo também que o campo da nupcialidade 

já tem sido bastante alterado e vai continuar 
a ser, pois a orientação sexual é cada vez mais 
rica. Um jovem que escolha estudar demografia 
deve se perguntar que mundo é esse que eu 
vou entrar e o que eu vou poder fazer nele”.

Abep - Associação Brasileira 
de Estudos Populacionais
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Alteração do nome do NEPO para Núcleo 
de Estudos de População “Elza Berquó”, 2014

O Nepo tem  como 
missão a produção de 
conhecimento científico 
sobre população que 
sirva de forma direta ou 
indireta como subsídio 
à atuação de órgãos 
públicos e de instituições 
da sociedade civil.  O 
Nepo se destaca na 
realização de temas 
clássicos da Demografia, 
como fecundidade, 
mortalidade, 
nupcialidade, migração 
e sempre inovando ao 
estudar as fronteiras 
da demografia e sua 
interdisciplinaridade. Elza e o Dr. José Aristodemo Pinotti

oi quando o reitor da Unicamp, José Aristodemo 
Pinotti, sabendo que eu não voltaria para a USP, 
me fez um convite: “Tenho um projeto de criar 
núcleos multidisciplinares, para fugir um pouco 
do esquema mais ortodoxo de departamentos e 
institutos. Quero criar núcleos que sejam multi 
e interdisciplinares e que dialoguem em vários 
campos. Quero saber se quer vir para me ajudar 
a criar um núcleo de população”. Isso em 1982.
Claro que aceitei. Seria uma oportunidade 

de reunir, numa instituição única, uma 
equipe multidisciplinar de alto nível com 
longas experiências individuais e trajetórias 
profissionais, tanto no que se refere à produção 
de conhecimentos quanto à formação de quadros 
na área de população. Trouxemos para o Nepo 
alguns colegas do antigo Cedip e pudemos 
contar com a colaboração de Daniel Hogan e 
Aníbal Faundes, ambos da Unicamp.
Logo de início desenvolvemos um grande 

projeto guarda-chuva, financiado pela Finep, 
sobre Transformações Socioeconômicas e 
Dinâmica Demográfica no Brasil – como 
se vê pelo título, bastante amplo. E demos 
continuidade à Pesquisa Nacional sobre 
Reprodução Humana, pois ela cabia dentro desta 
nova perspectiva. O projeto contemplou ainda 
questões como a migratória, de mortalidade, 
fecundidade, família, enfim, todos os temas que 
eram de interesse da demografia”. 

A criação 
do NEPO

“F
“fui com meu 
carro dirigindo 
para o NEPO 
por 12 anos. Eu 
ia cantando”
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O NEPO conta com uma equipe multidisciplinar de pesquisadores e docentes, com 
dedicação também à Pós-Graduação em Demografia, contribuindo para a formação 
de gerações e novos quadros para a Demografia
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novas turmas de participantes. À equipe de 
apoio técnico e administrativo, que, de forma 
discreta, esteve sempre presente para garantir a 
eficiência nos trabalhos do dia-a-dia. A emoção 
vai ficando cada vez mais forte quando se trata 
de registrar e agradecer a presença ativa e 
constante, a generosidade, a compreensão, a 
garra e o alto espírito de equipe dessas colegas 
e amigas – Coleta, Bel,Marga,Maira, Regina, 
Tania e Marina – com quem tive o privilégio 
de compartir a coordenação do programa. 
Compartilhar a organização desta obra com a 
colega e amiga Maria Isabel Baltar da Rocha, a 
Bel, permitiu reviver as etapas que, ano após ano, 
marcaram nossos encontros para, nos mínimos 
detalhes, planejar, realizar e avaliar cada um dos 
programas. Estreitou ainda mais nossos laços 
de respeito e amizade. Novos caminhos foram 
abertos. Esperamos que, caminhando pelas 
trilhas aqui expostas, o leitor possa, como nós, 
sentir o sabor de missão cumprida”.

Elza Berquó. Introdução ao livro: Construindo 
Novos Caminhos. 12 anos do Programa 
de Saúde Reprodutiva e Sexualidade.

No lançamento do livro Sexo e Vida

humanizado. Nesse momento de balanço do 
percurso trilhado, é inevitável que aflorem 
memórias das inestimáveis contribuições de 
pessoas e instituições que, acreditando no 
desafio proposto, nos ajudaram a desbravar 
novos caminhos. São muitas para mencioná-
las individualmente. Mas não para tributar-
lhes nosso reconhecimento. À Fundação 
Ford, que tornou possível essa utopia. Aos 
ex-participantes do Programa de Estudos, cuja 
presença tornou vivo nosso sonho, pelas críticas 
construtivas que nos ajudaram a redesenhar 
programas e conteúdos e por alimentarem 
nossa perseverança na defesa dos direitos 
humanos. Aos professores colaboradores, que 
deram o melhor de seu saber especializado 
para ampliar os contornos do conhecimento, 
em consonância com as visões pluralistas 
necessárias na edificação desse novo campo 
temático. Aos coordenadores de módulos, pela 
competência na organização de conteúdos, pela 
sensibilidade na escolha dos palestrantes e 
pelo monitoramento, a cada ano, dos resultados 
alcançados, adequando-os aos novos rumos 
do conhecimento e às características das 

Programa de Saúde Reprodutiva e Sexualidade 
criado no Núcleo de Estudos de População em 
parceria com o Centro de Pesquisas Materno 
infantil (CEMICAMP) em 1992, com apoio 
da Fundação Ford impulsionou, ao longo 
de 12 anos, o campo de conhecimento e de 
práticas em saúde reprodutiva. O programa 
buscou novos caminhos na confluência das 
Ciências da Saúde com as Ciências Humanas 
para demarcar a área da saúde reprodutiva e 
da sexualidade como direitos de cidadania. 
Para tanto, consolidou parcerias, estabeleceu 
e estreitou contatos institucionais e buscou 
inspiração na militância da sociedade civil 
organizada. Além da preparação e reciclagem de 
recursos humanos nesse novo campo temático, 
com nove edições do Programa de Estudos, o 
Programa Geral desenvolveu inúmeros projetos 
de investigação estimulou a capacitação em 
pesquisa e motivou estudos multicêntricos com 
a colaboração de seus ex-participantes. Essa 
experiência pioneira só foi possível graças ao 
esforço coletivo de uma equipe comprometida 
a um só tempo com o rigor científico, com o 
papel político do conhecimento e com o saber 

“O
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unca houve questionamentos em relação ao 
estudo Pirâmide da Solidão do ponto de vista 
dos dados e da metodologia, mas, sim, quanto ao 
uso da expressão ‘pirâmide da solidão’. 
Depois da publicação dos resultados e da 

divulgação pela imprensa, grupos de mulheres 
passaram a questionar o uso da expressão 
‘pirâmide da solidão’, atribuindo a ela um juízo 
de valor, tanto no sentido de não incorporar 
orientações sexuais diversas como no de atribuir 
solidão a quem não encontrou parceiros no 
mercado matrimonial. 
Aceitei prontamente essas críticas, até porque, 

antes de esse assunto chegar à imprensa, eu 
já havia rebatizado a pirâmide, passando a 
chamá-la nas apresentações acadêmicas de a 
‘pirâmide dos não casados ou não unidos’. Fiz 
isso porque percebi que minha interpretação 
precisava se ampliar, abarcando outras formas 
de relacionamentos. Mas, do ponto de vista 
da divulgação ou da imagem que eu queria 

Pirâmide dos não casados ou não unidos

passar, é óbvio que não era a mesma coisa: a 
expressão ‘pirâmide da solidão’ foi como uma 
inspiração. Ela tornava claramente acessível e 
inteligível aos leigos a noção que os dados de 
pesquisa revelavam e que eu queria divulgar, 
ou seja, a ideia de que uma conjunção de 
fatores demográficos, como o envelhecimento 
da população e a maior expectativa de vida das 
mulheres, associada a certas normas culturais, 
como a escolha preferencial dos homens por 
mulheres mais jovens, estava gerando um grande 
número de mulheres não casadas ou não unidas. 
Ao fazer suas escolhas para relacionamentos, 
os homens, em geral, ‘olham’ para baixo, na 
pirâmide populacional, escolhendo mulheres 
mais jovens, enquanto as mulheres ‘olham’ para 
cima, escolhendo homens mais velhos. A crítica, 
parte fundamental do processo de construção 
do conhecimento, foi aceita, mas o fenômeno 
tratado no estudo ainda é referido por muitas 
pessoas como “pirâmide da solidão”.

“N

Trabalho apresentado no 5º Encontro Nacional de Estudos Populacionais  da ABEP, em Águas de São Pedro, 1986

Curva de fecundidade por idade
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Taxa total de fecundidade, Brasil, 
1940 a 2010

“Esta curva construída com valores de 
taxas fecundidade total e mulheres de 15 
a 49 anos ao longo do tempo refere-se a 
mulheres que sobreviveram à
reprodução. É uma curva de 
sobreviventes. Ela nos conta histórias de 
esperanças, expectaNvas e desejos bem-
sucedidos de ser mãe. Ela nos conta, 
também, histórias de gravidezes 
indesejadas, que por falta de 
informações e/ou acesso a meios para 
evitá-las ou para interrompê-las, levaram 
mulheres a gerar filhos. Ela não registra, 
mas pressupõe um contraponto marcado 
por milhares de mulheres que não
sobreviveram à luta para se tornarem 
mães ou para evitar a maternidade. Não 
cabe dúvida de que foram as mulheres 
mais pobres e mais desassisNdas, as que 
pagaram o maior preço nesse processo”. Berquó, E. Cenários da Reprodução. Aula Magna. 

UNICAMP, 10/4/2012.

s estatísticas saíram de seu leito frio de 
meras cifras para assumirem seu conteúdo 
verdadeiramente humano. Esta escola foi a 
forja em que através do trabalho cotidiano da 
ciência, voltada para o bem comum, floresceu 
em mim o compromisso com a justiça social 
que se constitui até hoje na maior riqueza de 
meu espírito. Nessa luta pela defesa desses 
direitos, vi bandeiras caírem, outras serem 
desfraldadas, vi coroas rolarem de frontes falsas 
e serem cingidas nas dos justos, vi penitentes a 
procura de crenças e descrentes abandonando 
os templos, vi velas dando-se ao vento, vi 
embarcações acorrentadas nos portos, vi 
crepúsculos aguardando ansiosos pelas auroras, 
vi mãos crispadas e vi mãos serenas, vi mãos 
vazias e mãos dadas e assim, de mãos dadas 
volto a esta escola de onde meu coração nunca 
partiu”. Elza S. Berquó. Trechos do Discurso 
proferido por ocasião da Titulação como Professora 
Emérita da FSPUSP.

Os dados e suas 
faces humanas

“A
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s diferentes homenagens que Elza recebe 
expressam o reconhecimento de sua 
contribuição na produção de conhecimento 
e na formação de pessoas aliada à atuação 
firme em prol de políticas públicas que 
ampliam o exercício de direitos. O Estado 
brasileiro o faz por meio da Ordem do 
Mérito Científico. O CNPq pela titulação 
de Pesquisador Científico Emérito. A 
Faculdade de Saúde Pública, ao conceder 
o título de Professora Emérita, repara a 
injustiça de sua aposentadoria compulsória 
pela Ditadura Militar e, ao mesmo tempo, 
lamenta ter perdido a grande professora. 
Mas é nos dizeres das homenagens vindas 
de organizações promotoras de direitos que 
encontramos a essência da obra de Elza. 
O NEPAIDS destaca sua “reflexão crítica 
sobre prevenção na resposta à AIDS”. O 
Fundo das Nações Unidas para População 
(UNFPA Brasil), sua atuação “por um 
mundo em que todas as gestações sejam 
desejadas, todos os partos sejam seguros 
e cada jovem alcance seu potencial”. Em 
síntese, dizem as mulheres negras da Fala 
Preta!: “por sua contribuição para mudar o 
rumo da história.”

reconhecimento

A
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Elza Berquó 
e o ex-Ministro 
da Educação 
Paulo Renato 
Costa Souza, 
1998

s insignias e o diploma da Ordem 
Nacional do Mérito Científico retratam 
a mais importante condecoração na área 
científica e tecnológica do País. Instituída 
em 1993, a honraria reconhece cientistas e 
personalidades, nacionais e estrangeiros, 
por darem grandes contribuições ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
Os agraciados são indicados por entidades 

e autoridades ligadas à área científica e 
tecnológica, como a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) e 
Academia Brasileira de Ciências (ABC). 
O membro admitido ou promovido recebe 
estojos com as insígnias de grã-cruz ou 
comendador, além de diploma assinado 
pelo ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, chanceler da ordem. São 
escolhidos cientistas com contribuição 
relevante à ciência e tecnologia nas áreas 
de ciências biológicas, físicas, ciências 
agrárias, ciências da terra, química, 
matemática, ciências sociais e humanas, 
ciências tecnológicas e engenharias.

A
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Ao tomar posse 
na Academia 
Brasileira 
de Ciências

Elza esteve
entre as 1000 
mulheres 
indicadas 
para o Premio 
Mundial da Paz
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Elza nomeada em 1995 presidente da CNPD, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, exercendo seu mandato até 2002

scudado em uma visão abrangente e multi-
setorial da questão populacional, o Programa 
de Ação Mundial, da Conferência do Cairo ao 
articular de forma indissociável população e 
desenvolvimento, reafirmou a aplicação dos 
direitos humanos universais a todos os aspectos 
dos programas populacionais. E como diz o 
documento oficial da conferência, as ações dele 
derivadas e a serem tomadas pelos governos 
devem ser vistas como parte de uma nova 
parceria global entre povos e países.
Se beneficia ainda a Conferência de 94 dos 

resultados da Rio-92 e Viena-93. Direitos 
Humanos, desenvolvimento sustentável, 
solidariedade entre gerações e superação das 
desigualdades de classe, raça e impressos no 
papiro dos novos tempos fundados no Cairo.
No Plano de Metas, nenhuma se referiu ao 

crescimento populacional. Fixaram-se prazos 
para que, entre outros a educação primária seja 
universal; para que a mortalidade de crianças 
menores de 5 anos de idade se distancie dos 
níveis inaceitáveis; para que a expectativa de 
vida alcance valores mais elevados e para que 
serviços seguros e de boa qualidade de saúde 
reprodutiva sejam universais.
O Plano de Ação Mundial abriga também, 

com grande sensibilidade, a questão das 
migrações internacionais forçadas, dos migrantes 
clandestinos e dos refugiados, face às dificuldades 
econômicas, políticas e culturais que levam 
contingentes crescentes de pessoas a deixarem 
para trás suas famílias e países de origem.
Com competência, firmeza e serenidade a voz 

brasileira, sempre em conformidade com os 
preceitos constitucionais, se juntou, no Cairo, 
àquelas que moldaram o perfil de um mundo 
com mais humanidade.

Síntese do discurso de posse como 
presidente da Comissão Nacional 
de População e Desenvolvimento

Com esse espírito, Sr. Presidente, aceitamos 
o honroso convite para conduzir os trabalhos 
da Comissão que ora se instala e cujo objetivo 
é contribuir para as formulações de políticas e 
implementação de ações integradas relativas à 
população e desenvolvimento (indissociáveis), 
bem como monitorar, avaliar e revisar a 
execução dessas políticas e ações. Saliento 
apenas tratar-se de um momento favorável dada 
a estrutura etária conformada pelo declínio 
rápido e sistemático da fecundidade, sem que 
tenha havido tempo ainda para que a população 
já fosse envelhecida. Este metabolismo 
demográfico leva a uma razão de dependência 
declinante até os vinte anos do próximo século, 
quando então passará a crescer pelo efeito do 
peso relativo da população idosa.
Se entre 1940 e 1980 o país se caracterizou 

pela urbanização e pela fase de concentração 
da população nas grandes cidades, a década 
de 80 marcou um período de desconcentração 
e desmetropolização. Mesmo favorável, este 
cenário traz sérios desafios a enfrentar. O 
papel da comissão representará mais um 
esforço no sentido de colaborar com V.Ex.ª no 
enfrentamento destes desafios.
Diálogos serão sempre estabelecidos, em nível 

nacional e internacional.
Neste ato, Sr. Presidente, preciso confessar 

com emoção e responsabilidade ser um 
grande privilégio poder participar deste 
processo democrático de profundas e difíceis 
transformações, a que V.Ex.ª se propôs com 
coragem.
Sob a liderança de V.Ex.ª, haveremos de atingir 

nossos objetivos.

Obrigada pela confiança.”

“E
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n o  m u n d o

uitas foram suas contribuições internacionais no 
campo da demografia, da saúde e dos direitos 
reprodutivos. Participou do Steering Committee da 
força-tarefa sobre determinantes comportamentais 
e sociais do Programa Especial de 
Desenvolvimento e Treinamento em Pesquisa sobre 
Reprodução Humana da Organização Mundial 
de Saúde. Participou de várias conferências da 
International Union for the Scientific Study of 
Population (IUSSP). 
No âmbito da América Latina, colaborou com 

o Programa Latino-Americano de Atividades 
em População (PROLAP), com o Consejo 
Latinoamericano de Ciências Sociales, (CLACSO, 
Argentina) e no Programa de Investigaciones 
Sociales Sobre Problemas de Población Relevantes 
(PISPAL, México). 
Tão ou mais importante foi sua atuação na 

Conferência Internacional de População e 
Desenvolvimento, em 1994, no Cairo.M
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Thomas Edward Smith; Jerman 
Bravo; Elza Berquo,; Antonio 
Ordonez-Plaja, Harriet B. Presser e 
John E. Knodel. Comitê Internacional 
de Experts para Avaliação da World 
Fertility Survey.

Grupo de 
demógrafos em 
Agra, na Índia, 
a caminho das 
Filipinas, para 
a Conferência 
Internacional 
de População da 
IUSSP, em 1981

Índia
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Índia

Elza e Axel Mundigo na reunião da IUSSP, em Bancock, 2002
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Elza acompanhou de perto as Conferências 
Internacionais de População ocorridas sob os 
auspícios das Nações Unidas. E foi a partir de 
seus relatos verbais e escritos que nós, suas alunas 
e alunos pudemos compreender como a relação 
entre população e desenvolvimento foi tema central 
desde a I Conferência, realizada em Roma em 1954. 
Em suas palavras “Capitalismo ocidental de um 
lado e as economias planejadas e centralizadas 
de outro, tendo o terceiro mundo como observador 
atento, confrontavam posições quanto à eventual 
barreira ao desenvolvimento provocada pelo 
crescimento populacional. Este debate prosseguiria 
nas conferências seguintes: a de Belgrado de 
1965, a de Bucarest de 1974 e a do México dez 
anos mais tarde, em que os países ou blocos de 
países iam trocando ou alternando posições, com 
matizes mais fortes ou mais fracos, na tricotomia: 
controlista, natalista ou população concebida 
como elemento neutro para o desenvolvimento. A 
presença do terceiro mundo se afirma apartir de 
Bucarest na defesa de uma posição anti-controlista 
em reação a visões impostas pelos governos dos 
países ricos. Nesta sequência de encontros e 
desencontros internacionais, a Conferência do 
Cairo se configura como um marco extremamente 
importanteporque registra a confluência de um 
conjunto de acontecimentos e transformações 
porque foram passando governos e sociedades nos 
dez anos anteriores à essa Conferência. Os países 
mais ricos da Europa Ocidental, confrontados 
com a implosão populacional rodando seu futuro 
próximo, se apresentam no Cairo como Comunidade 
Européia. Recém-saídos da guerra fria, os países 

das economias em transição ocuparam no Cairo 
um papel mais observador. Os tigres da Ásia lá 
estavam para documentar que suas riquezas não 
foram capazes de promover os direitos humanos 
fundamentais de suas populações, principalmente 
os das mulheres. América Latina e Caribe, entrando 
ou consolidando a última fase da transição 
demográfica, documentaram, ao vivo, que a 
redução do crescimento populacional não significou 
necessariamente aceleração do desenvolvimento, 
conforme teses defendidas anteriormente. 
Alicerçadas em lutas pelos seus direitos de cidadania 
consubstanciadas de Conferências das Nações 
Unidas sobre a Mulher, as mulheres de todo o 
mundo, através das redes de lideranças, colocaram 
o Cairo na agenda de prioridades. São elas que 
reorientam o eixo da questão populacional ao 
colocarem a regulação da fecundidade no plano dos 
direitos individuais. A partir daí o planejamento 
familiar perde status como mecanismo visando o 
controle populacional e surgiria no documento do 
Cairo a consagração dos direitos reprodutivos.”
Elza integrou a delegação brasileira na 

Conferênciado Cairo. Sua liderança como 
demógrafa renomada internacionalmente foi 
fundamental para fortalecer as reivindicações 
trazidas pelo movimento de mulheres, desde o 
processo de preparação nas três pré-conferências 
ocorridas na sede da ONU em Nova York. Ela 
própria se engajou em intensos diálogos com 
representantes de países africanos e latino- 
americanos para convencê- los da necessidade 
de afirmar os direitos das mulheres, 
em particular os direitos reprodutivos. 

Conferências Internacionais de População e Desenvolvimento 

China
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Cairo
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Tóquio Praga

Elza com José Ademar, em 2005

Em 1988, na qualidade 
de Chairperson do 
Commitee on Family 
Demographic and Life 
Cycle da International 
Union for the Scientific 
Study of Population-
IUSSP

Elza e “Zédema” compartilharam esse amor por 25 anos 

O amor da 
minha vida
Passei a ser uma 
pessoa muito mais 
feliz quando em 
1982, conheci 
o José Ademar

”

“
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história desta casa é muito significativa para 
mim. Eu era amiga e grande admiradora dos 
trabalhos do Artigas. Fomos muito ligados 
politicamente. A casa foi projetada e construída 
no período do golpe militar. Nessa época, todos 
nós estávamos vivendo um momento muito 
difícil e o Artigas, em especial, porque seu 
trabalho profissional ficou muito reduzido. 
Como eu e meu primeiro marido, Rubens 
Murilo Marques, tínhamos alguns recursos 
financeiros guardados, resolvemos pedir ao 
Artigas para fazer o projeto da nossa casa.
Foi em 1966 e a casa ficou pronta em 1968. Ela 

foi construída em dois terrenos pequenos que 
havíamos comprado na Chácara Monte Alegre. 
Na época, esse bairro ficava distante do centro 
de São Paulo. Para projetar a casa, o Artigas 
brincou, dizendo que precisaria me “namorar” 
por um tempo, para que a casa traduzisse a 
“minha alma”, o que, de fato, aconteceu. 

A  c a s a

A“ 
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Adoro a minha casa: ela não tem corredores, 
tudo se integra com tudo, como eu imaginava. 
É uma casa incrivelmente romântica e, embora 
eu seja extremamente racional, o Artigas 
se justificava dizendo que ela revelava meu 
lado oculto. Além disso, essa casa é muito 
significativa para mim, porque traz a marca 
histórica de um período de muita convivência e 
efervescência política de pessoas com posições 
muito claras sobre o que considerávamos 
democracia e liberdade”.

“Meu primeiro 
marido, Rubens 
Murilo Marques, 
com seus filhos”
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esta casa também, acolhemos pessoas que, 
durante o golpe de 1964, precisaram de um 
refúgio seguro. Nunca soube o nome delas e 
não deveria saber mesmo. Eram jovens que 
estavam na luta armada. Soube depois que 
todas essas pessoas foram mortas, inclusive uma 
moça que estava grávida quando a hospedamos. 
Em minha casa há até hoje o testemunho da 
passagem dessas pessoas: uma área em que as 
lajotas foram pintadas por elas. Todos os dias, 
vendo aquelas lajotas, relembro desse período 
triste da história do país e das pessoas idealistas 
que foram mortas pelo regime militar.

“N
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Nos anos 70 (abaixo) e atualmente (ao lado)
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A r t e

“Sempre gostei 
de trazer 
recordações 
das viagens”

O leão, guardião da 
casa é obra do escultor 
Davi, de Tiradentes, MG

Elza com artesãs de bonecas de barro, Diamantina, MG, 1990
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Obras trazidas da 
China em 1995
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Obras trazidas 
da cidade de 
Cuernavaca,  
México
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Obra do escultor 
Barry Flanagan
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p a r a l e l o

Durante as longas 
jornadas de 
trabalho em 
grupo, Elza 
também se 
expressava 
através de 
desenhos de seres 
abstratos que, ao 
final das reuniões, 
eram sempre 
disputados!
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V i d a  p l e n a 
d e  a m i z a d e s

Vai
Caminha
Procura
Busca
Fendas e brechas seu próprio destino
Ou o que lhe impuseram
Pára
Hesita
Fraqueja
Cai
Rasteja
Esforça-se
Tenta recomeçar
Ergue-se
E levanta
Enfrenta
Compreende
Compartilha
Inspira
Ama
Doa

Feliz Dia Internacional da Mulher!”

Elza BErquó - 2019

“ 
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Amigos
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Almoço de família em 2019 na casa de Elza com a presença de Cláudia, Jorge, José, Ricardo, Sylvia, Clarissa e Alexandre Cláudia, sobrinha de Elza

Família
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Tania Di Giacomo do Lago
é médica. Durante a especialização 
em Saúde Pública, conheceu Elza 
e sua perspectiva ampliada sobre 
a reprodução e seus efeitos na vida 
das mulheres. Desde então, estuda, 
pesquisa, ensina e desenvolve  
projetos que promovam  políticas 
públicas para a saúde da mulher.

Estes encontros com Elza, além de 
afetuosos, me fizeram ver como a 
vida de alguém pode fazer tanta 
diferença na vida de muitos. 
Ela fundou instituições e formou 
inúmeras pessoas. Suas pesquisas 
trouxeram à tona o impacto desigual 
das transformações demográficas 
sobre homens e mulheres, 
constrangimentos vividos pelas 
pessoas no âmbito da sexualidade 
e, pelas mulheres, também na 
reprodução. Vocalizou a necessidade 
de políticas públicas para enfrentar 
esses problemas. Intercedeu no debate 
público nacional e internacional 
para promover direitos sexuais 
e direitos reprodutivos. E, ainda 
encontrou tempo para cultivar 
amores e amigos. Compartilhar este 
testemunho com, Rosana, Sandra 
e Chico estabeleceu novos laços de 
afeto e foi mais um presente 
que a Elza me deu.

Esses encontros com Elza 
foram momentos especiais para 
comemorar e rememorar a sua 
vida ativa e criativa. Percorremos 
com ela os caminhos de suas 
memórias para encontrar palavras 
e imagens que pudessem traduzir 
a sua capacidade de sonhar, 
realizar e se emocionar. Elza é 
uma pessoa intensa, com ousadia 
intelectual, sem apego a crenças, 
fortemente conectada com seu país 
e comprometida com a liberdade, 
democracia e justiça social. Sua 
trajetória foi pautada por esse 
tripé.  Sou imensamente grata pelo 
privilégio da convivência de muitos 
anos, pelo aprendizado cotidiano, 
e pelo imenso carinho e profundo 
afeto que nos une.

Sandra Garcia é antropóloga, 
mestre em Gênero e Estudos 
do Desenvolvimento (IDS/
Sussex University) e doutora 
em Demografia pela Unicamp. 
É coordenadora do Núcleo 
de População e Sociedade do 
CEBRAP. Tem pesquisado sobre 
os temas: Genero, raça e juventude 
e comportamentos sexuais e 
reprodutivos; Adiamento da 
reprodução e implicações sócio-
demográficas, com ênfase em 
políticas públicas.

Produção
deste itinerário
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Tardes plenas de aprendizado, 
carinho e risadas para sintetizar, 
neste breve registro, a brilhante 
trajetória de nossa querida 
Elza: mulher pioneira e ousada 
na construção interdisciplinar 
da Demografia no Brasil e na 
construção de amizades e afetos. 

Rosana Baeninger é socióloga, 
mestre em sociologia e doutora em 
Ciências Sociais-area Estudos de 
População pela Unicamp.Professora 
aposentada-colaboradora no 
Departamento de Demografia e 
Núcleo de Estudos de População 
Elza Berquó. Temas de pesquisa: 
migrações internas, migrações 
internacionais, urbanização.
Coordenadora do Observatório 
das Migrações em São Paulo.

Confesso que não conhecia Elza 
Berquó antes de me relacionar com 
a Unicamp. Durante este projeto, 
fiz uma imersão na história dessa 
grande mulher que conseguiu 
humanizar dados frios por essência. 
Ao personificar os números, Elza 
ensina que é possível ser sensível 
mesmo em campos áridos.

Chico Max é fotógrafo, diretor de 
arte. Psicólogo de formação atua 
também como mentor de processos 
criativos em instituições.
Autor das exposições La Jornada, 
Costurando dignidade e Somos 
Todos Imigrantes.

Elza, Chico, Rosana, Tânia e Sandra brindando o fim dos trabalhos
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Elza com Márcia, amiga de muitos anos
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Não vivo de passado e acho que 
velhos caminhos não funcionam. 
É preciso manter a mente livre e 
aberta para ter novas inspirações

Elza BErquó

”

“
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