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0S 40 ANOS DA ENCICLICA HUMANAE VITAE 

 

Em 25 de Julho de 1968, dia de Santiago, o Paulo VI dava à humanidade a sua Encíclica 

Humanae vitae sobre a regulação da natalidade, sobre o amor conjugal e sobre a 

transmissão da vida. 

 

A encíclica surgia como resposta aos anseios dos fiéis. Pode dizer-se que tem duas 

linhas: a apresentação positiva da moralidade conjugal em ordem ao amor conjugal e à 

fecundidade “na visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, 

mas também sobrenatural e eterna”. E a análise e exclusão de toda a acção que se 

proponha fechar o acto matrimonial à transmissão da vida, particularmente no referente 

à contracepção.   

 

Nela, a “A Igreja ensina …. que qualquer acto matrimonial deve permanecer aberto à 

transmissão da vida”. Não ignorando as dificuldades porque passava tanta gente, a 

Encíclica é clara na condenação das diversas modalidades que podem ser usadas no 

fechar o acto matrimonial à transmissão da vida: 

  

- o aborto e toda a interrupção directa do processo geracional já iniciado, (qualquer que 

seja a sua justificação ou o método utilizado),  

 

- a esterilização (directa, perpétua e temporal, da mulher ou do homem, que não está 

orientada para o bem integral da pessoa, porque é contrária ao seu bem moral, pois priva 

deliberadamente de um elemento essencial da actividade sexual) 

 

- a anticoncepção artificial (toda a acção que se proponha fazer impossível a procriação 

(anticonceptivos de barreira – preservativos, DIU’s); as práticas sexuais fora do vínculo 

matrimonial – masturbação, o coito interrompido, os espermicidas); anovulatórios (que 

impedem a libertação do óvulo amadurecido). 

 

E deixa ainda claro que  

- quando um acto é intrinsecamente mau, um bem potencial não pode atenuar a 

proibição 
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- há uma inseparável conexão entre os dois significados do acto conjugal: o unitivo e o 

prociador (múltiplas análises realizadas 40 anos depois da publicação da Encíclica 

consideram que esta é a sua afirmação central);  

 

- a legitimidade dos meios naturais de controlar os nascimentos – que reconhece - 

depende das condições dos esposos, da reconhecida necessidade temporária de atrasar 

um nascimento – isto é, não se deve usar como uma maneira de recusar a vida. 

 

Dificilmente se encontra na História da Igreja Católica um documento papal que tenha 

suscitado tanta polémica e tenha criado um tão grande clima de animosidade e 

desconfiança em relação à Igreja Católica. E dentro da Igreja, que tenha motivado tantas 

contestações, dissidências e desobediências públicas.   

 

A pergunta impõe-se. Que mundo era esse, o dos anos 60, para que fosse possível um 

tão grande conflito num assunto que até então sempre fora pacífico na Igreja Católica e 

na generalidade das igrejas cristãs? Em 1931, a encíclica Casti Connubi, em que o Papa 

Pio XI recordou que “todo o uso do matrimónio no exercício do qual, por artifício dos 

homens, o acto seja privado do seu poder natural de procriar a vida, ofende a lei de 

Deus e a lei natural”, fora aceite sem contestação 

 

Foram de facto tempos em que a aceleração da história foi notável. Não é possível, num 

espaço como este, caracterizar todos os traços característicos dessa rápida aceleração. O 

que primeiro saliento é o fim do colonialismo, que deixou como herança dois mundos 

diferentes: o das potências coloniais cujas populações viviam, por definição de 

colonialismo, acima das suas possibilidades (isto é, dos seus recursos materiais e do 

produto do seu trabalho) e dos países descolonizados, em situação de desenvolvimento 

muito precário, com baixíssimos níveis de instrução, com uma organização social 

artificial que não respeitava a sua cultura e a sua história e em que o trabalho continuou 

a ser explorado.  

 

A esta polarização corresponde (em números recentes, que seguramente não diferem 

muito dos de então) ao seguinte (situação escandalosa): 17% da população mundial 

consume 80% dos recursos, pelo que sobram 20% para os restantes 83% da população 

mundial. 
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Este desequilíbrio constituía então um enorme desafio, a que o poder político dos ricos, 

respondeu lentamente e de forma insuficiente. Recorde-se a encíclica Populorum 

progressio, de 1967 e igualmente do Papa Paulo VI, que é um texto notável, de 

caracterização da situação e de chamada à responsabilidade dos países ricos e seus 

líderes.  

 

Este desequilíbrio tornou o mundo campo fácil para a proliferação das ideologias ateias, 

nomeadamente o comunismo e o capitalismo, e para o desenvolvimento de uma guerra 

fria entre os seus dois maiores expoentes, a URSS e os EUA, na qual se consumiram 

muitas energias e recursos que poderiam ter sido canalizados para a “paz, o novo nome 

do desenvolvimento” (Paulo VI, Populorum progressio). 

 

Em segundo lugar, coloco as preocupações com o crescimento populacional, que 

originaram intervenções importantes sobre as pessoas e que resumiria em duas frases: 

 

“Quanto maior for o número de comensais à volta do banquete da vida, menor é o bolo 

que cabe a cada um” 

 

“É perigoso deixar crescer as populações dos países sub-desenvolvidos, das ex-colónias, 

porque, quando forem muitos e nós poucos, acabarão por nos engolir”.  

 

A teoria que Thomas Malthus defendera no final do século XVIII (a produção dos 

alimentos cresce de forma aritmética, mas a população cresce de forma geométrica pelo 

que a fome seria uma realidade inevitável caso não houvesse um controlo imediato da 

natalidade) estava desacreditada por carência de suporte científico e de confirmação no 

terreno.  

 

O seu debate dera até origem ao conceito, em sua contraposição, de que a pressão 

populacional era um factor de desenvolvimento (a agricultura e a pecuário só surgiram 

quando as necessidades das populações ultrapassaram os recursos espontâneos da terra 

em alimentos fornecidos directamente pela natureza e em caça). 
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Perante o desmontar da teoria de Malthus, a questão demográfica passou a ser encarada 

de forma diferente: a elevada diminuição da mortalidade infantil e o aumento da 

esperança média de vida associados eventualmente a alterações climáticas, conduzia à 

pobreza e ao subdesenvolvimento, à fome e à guerra; por outro lado, introduziu-se o 

conceito de que os recursos naturais (água e ar) são limitados e portanto chegará um 

momento em que não serão suficientes para todos. 

 

Esta leitura neomaltusianista chegou à mesma conclusão: é preciso evitar que a 

população mundial cresça, para o que estabeleceu como metodologias activas de 

actuação, a aplicar em todo o mundo e não apenas nos países pobres e nas populações 

pobres dos países ricos (como propusera Malthus): um controlo rígido e oficial da 

natalidade, a disseminação dos meios anticoncepcionais, do aborto, da esterilização 

masculina e feminina e a divulgação da felicidade como ligada a um modelo familiar 

com poucos indivíduos.  

 

Na prática, esta formulação só foi possível com o aparecimento da pílula anticonceptiva, 

talvez o mais importante traço definidor desses anos 60 do século passado. 

 

Após a descoberta e caracterização de períodos agenésicos naturais do ciclo biológico 

feminino por Ogino e Knauss, Pincus e Rock descobriram em 1954 uma mistura de 

hormonas que, tomada regularmente pela mulher, permite manter a aparência de ciclos 

biológicos femininos normais (menstruação regular) mas sem ovulação (chamados por 

isso anovulatórios).  

 

Esta pílula foi comercializada a partir de 1960 e imediatamente empurrada para a ribalta 

por uma confusa mistura entre interesses ideológicos, políticos, económicos e da 

indústria farmacêutica. A intervenção activa e agressiva desta última, na defesa dos seus 

accionistas que nela investiram muito dinheiro, constitui a grande diferença entre a 

reacção face à encíclica de Pio XI em 1931 e à de Paulo VI em 1968. O uso da pílula 

era simples, a sua eficácia grande ou, pelo menos, aceitável. Os riscos para a saúde ou 

efeitos indesejáveis eram deixados aos médicos, eram omitidos do público-alvo com a 

justificação de que a relação risco / benefício era muito favorável. O mesmo se pode 

dizer dos efeitos abortivos da pílula anticonceptiva, no caso de falhar este mecanismo e 
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assim impedir a implantação do ovo fecundado no útero materno. Nestas distorções, a 

indústria farmacêutica desempenhou um papel importante.   

 

Instituições poderosas, que reuniam em si todas ou parte destes interesses ideológicos, 

políticos, económicos e da indústria farmacêutica, entraram em cena e recolheram 

enormes quantidades de dinheiro para fomentarem, no terreno e na propaganda, a 

política neomaltusiana. Entre elas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, 

a FAO, muito activos nesses anos 60, pressionavam os governos à adopção das  

políticas neomatusianas.. 

 

Ao mesmo tempo que se abria a perspectiva de resolver a questão dos comensais à mesa 

do banquete e de conter o crescimento dos potenciais devoradores do ocidente, o 

feminismo encontrava na pílula a possibilidade de se afirmar. A pílula era um 

instrumento eficaz para permitir que as mulheres pudessem usufruir de um acesso ao 

emprego e à participação política em iguais condições que os homens. O 

desenvolvimento de uma economia baseada no consumo e numa segurança social muito 

alargada (nos países ricos, evidentemente) empurrava o exercício da maternidade e da 

paternidade para dificuldades de tempo e de dinheiro. O feminismo constitui-se assim 

numa grande força de pressão a favor do reconhecimento da legitimidade do recurso à 

pílula.  

 

Hoje temos todos a noção clara do que se passa: a falta de gente ameaça a economia e o 

envelhecimento da população põe em risco a segurança social. 

 

Outro traço característico residiu no estabelecimento de um novo estilo de vida no 

mundo rico do Ocidente (Europa, América do Norte, Austrália) que se manifestou, em 

tantas condutas pessoais, pelo afastamento das raízes cristãs em resultado do hedonismo 

e do materialismo presentes. As ideologias que dominavam a Oriente e a Ocidente 

podiam partir de concepções diferentes do homem, mas chegavam ambas ao mesmo 

resultado: o materialismo.   

 

E mais ainda por um sentimento de rebeldia, de rejeição da tradição e do estabelecido, 

numa onda de contracultura que expressava a assunção do “penso, logo existo” e 

conduzia a um “é proibido proibir”. Deste estilo resultou, entre outras manifestações, o 
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Maio de 1968, que foi a ocupação, em clima explosivo, de parte de Paris por jovens 

estudantes, menos por jovens trabalhadores, que contestavam toda a autoridade.  

 

A autoridade da Igreja católica revelou-se como um dos alvos preferenciais dos 

revoltosos, e a defesa do amor livre e da ética hedonista como um dos seus objectivos 

mais salientes.  

 

Com o Maio de 68, o mundo tomou consciência de duas situações: a desconfiança de 

toda a autoridade e a valorização da opinião pessoal, mesmo que escassamente 

fundamentada; e o culminar da revolução sexual: finalmente era possível a igualdade 

sexual entre homens e mulheres, já que a pílula possibilitou que fossem as mulheres que 

decidissem ter filhos quando quisessem, sem ficarem à mercê da investida dos homens, 

e que pudessem usar do seu corpo, onde e com quem quisessem sem que isso pudesse 

deixar a marca profunda da gravidez, tal como os homens sempre tinham feito com o 

beneplácito tácito da sociedade (que não da Igreja Católica) ao longo dos séculos. 

 

Pelo início da década de 60 e perante a disponibilidade universal dos anovulatórios 

orais, alguns teólogos católicos começaram a pensar que o uso da pílula pudesse ser 

legítimo para os católicos, porque não quebrava a integridade do acto sexual. E assim 

entramos no último traço característico da época.  

 

A existência de problemas reais e concretos relacionados com o tamanho das famílias 

nas sociedades ricas, mas muito desiguais, e nas sociedades pobres não era ignorado por 

ninguém, o que foi dando espaço à ideia de que era desumano que a Igreja insistisse 

numa “política” que promovia grandes famílias. A Igreja também não ignorava esta 

situação, que denunciou em muito lado e por muitos meios; mas não se deixando 

pressionar por estas formas de pressão: o assunto era demasiado sério. 

 

Nesses dias, a Igreja Católica acabara de sair de um concílio ecuménico, o Concílio 

Vaticano II, o maior concílio jamais realizado. Tal como muitos outros anteriores, o 

Concílio não foi convocado com um programa prévio definido, mas funcionou com um 

programa que resultou das aportações prévias de uma consulta preparatória com 

características de universalidade.  
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Quando o Papa João XXIII convocou o Concílio em 1958, a opinião dos bispos sobre a 

moralidade da contracepção era unânime. Mas quando, alguns poucos anos mais tarde, a 

comissão preparatória consultou os bispos de todo o mundo sobre os assuntos que se 

deveriam discutir no Concílio, muitos pediram que se fizesse uma nova condenação dos 

anticonceptivos e do maltusianismo, mas outros sugeriam que se colocasse à discussão 

o tema da anticoncepção, porque tinham dúvidas quanto à sua moralidade em 

determinados casos. 

 

O Concílio Ecuménico Vaticano II abriu enormes perspectivas sobre o futuro da Igreja e 

do mundo, mas não escapou ao clima de contestação desses dias. Para resumir o que se 

passou, leio a resposta de São Josemaría Escrivá a uma pergunta do jornalista da revista 

Palavra que o entrevistou sobre o momento que se vivia depois do Concílio: 

 

 “Momento positivo, como toda a crise de crescimento. Porque todas as riquezas 

doutrinais do Vaticano II puseram toda a Igreja – todo o povo sacerdotal de Deus – de 

frente a uma nova etapa, sumamente esperançadora, de renovada fidelidade ao propósito 

divino de salvação que lhe foi confiado. Momento delicado porque as conclusões 

teológicas a que se chegou não são de carácter abstracto ou teórico, mas trata-se de uma 

teologia sumamente viva, quer dizer, com aplicações imediatas de ordem pastoral, 

ascética e disciplinar, que tocam muito no íntimo da vida interna e externa da 

comunidade cristã – liturgia, estruturas organizativas da hierarquia, formas apostólicas, 

magistério, diálogo com o mundo, ecumenismo – e, portanto, também, a vida cristã e a 

consciência dos fiéis”. 

 

Mas a verdade é que se vivia uma crise pós-conciliar, que muito fazia sofrer os santos 

(como São Josemaría). E que resultava de que se tinham criado duas atitudes de olhar 

para o concílio: contestação e infidelidade à Igreja versus uma interpretação 

conservadora e estéril da fidelidade, que se manifestava num apego a meras formas do 

passado. Ambas levaram ao mesmo: que documentos do concílio Vaticano II foram 

sepultados debaixo de uma camada de outras publicações, com frequência superficiais e 

francamente inexactas.  

 

Perante as pressões referidas, alguns sacerdotes começaram a aconselhar casais a 

recorrerem à pílula, na convicção de que o Magistério, mais cedo ou mais tarde, 



 8

seguramente muito em breve, seria sensível à realidade e seus dramas e iria legitimar o 

seu uso. Colocaram-se no Papa Paulo VI intenções que nunca tivera, fecharam-se os 

olhos a intervenções em sentido contrário como a do discurso de Paulo VI nas Nações 

Unidas e a do texto da Populorum progressio. E ajudaram a criar uma falsa expectativa 

em muitos fiéis. 

 

O Papa João XXIII nomeara em 1963 uma comissão (papal, não conciliar) de seis 

teólogos para o estudo da família, da população e da taxa de natalidade. Quando João 

XXIII morreu, Paulo VI manteve essa comissão com as mesmas características de 

consultiva, ampliou a sua constituição com mais especialistas em ciências humanas, 

incluindo alguns casais. Os resultados do seu trabalho não seriam definitivos nem 

vinculativos. E, como se compreende numa comissão com estas características, seriam 

confidenciais.  

 

A comissão concluiu os seus trabalhos em 1966. A maioria dos membros da comissão 

votou que o relatório final em que se admitia que a Igreja devia mudar os seus 

ensinamentos já que a Casti Conubii não definia uma doutrina definitiva, que devia ser 

reformada e que os métodos não-naturais da regulação da natalidade poderiam 

finalmente ser aceites.  

 

Uma minoria da comissão elaborou um relatório alternativo que foi igualmente entregue 

ao Papa e em que defendeu que a Igreja não só não devia como não podia alterar os seus 

ensinamentos sobre contracepção, porque se trata de uma matéria da lei de Deus e não 

da lei dos Homens, pelo que não há nenhuma forma da Igreja ou quem quer que seja, 

considerá-la como moralmente permissível. Voltar atrás aqui constituiria motivo para 

que os católicos se sentissem perdidos, porque todos os outros fundamentos da sua fé 

ficavam potencialmente em causa. 

 

Parte do relatório da maioria e alguns anexos que mais não eram do que documentos de 

trabalho foram surpreendentemente publicados na imprensa católica norte americana e 

inglesa. Estes textos publicitados deram origem a uma intensa campanha junto da 

opinião pública e junto dos sacerdotes (perfeitamente orquestrada e servindo-se de 

metodologias de pressão, mais tarde relatadas em pormenor por “pressionados”), a favor 
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da contracepção e como forma de pressão para que o Papa se decidisse a favor da 

maioria.  

 

Do lado do Santo Padre, seguiram-se 2 anos de silêncio, naturalmente de estudo e de 

oração, em que uma comissão de redacção foi elaborando um texto de encíclica. Ao 

mesmo tempo e fora do centro de decisão, publicavam-se inúmeros livros e escreviam-

se incontáveis artigos, alguns por sacerdotes ou religiosos, um ou outro por bispo, com a 

participação de teólogos “dissidentes” promovidos a estrelas pela comunicação social. 

Uma grande maioria a favor da contracepção, mesmo que alguns continuassem a 

defender (e a provar com os dados da realidade) que “a anticoncepção está contra a 

vida, contra a mulher, contra o amor”. 

 

A encíclica Humanae vitae, de 25 de Julho de 1968, caiu como uma bomba, ao 

considerar que se estava perante uma matéria da lei de Deus e não da lei dos Homens.  

 

Embora dirigida a todos os homens de boa vontade, ela tinha em vista sobretudo os fiéis 

leigos, sacerdotes e bispos da Igreja Católica. Como diria anos mais tarde o Cardeal 

Joseph Ratzinger, fiéis em quem o Papa Paulo VI revelou uma ilimitada confiança. O 

Papa sentia os anseios de que o Magistério da Igreja Católica desse orientações claras 

sobre o uso do matrimónio. A Igreja defrontou os homens e as mulheres cristãos com a 

vivência dos seus ensinamentos, no caso concreto, com os ensinamentos sobre a 

dignidade do amor humano e o sacramento do matrimónio. 

 

Mas a resposta destes fiéis (leigos, sacerdotes, bispos e religiosos), num mundo 

hedonista e materialista, que perdera as raízes cristãs da cultura e da vida em comum e 

em que a comunicação “já decidira” o que era melhor para as pessoas, não foi a da 

aceitação unânime das recomendações / proibições emanadas do Magistério da Igreja 

Católica.  

 

Nunca se vira antes nada assim: teólogos discordantes a fazerem oposição pública ao 

Magistério, tanta dissidência aberta e expressa em público. Quem achou que o 

Magistério se enganou na questão da contracepção, abriu a porta para achar que ele se 

pode enganar em tudo o resto. E assim não tardou que teólogos e leigos dissentíssem 
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não apenas acerca da contracepção, mas também da homossexualidade, da masturbação, 

do divórcio e de muitos outros assuntos.  

 

Apesar das dissidências e da generalização do uso de contraceptivos, mesmo entre os 

católicos, a Igreja continuou a reiterar a sua oposição à contracepção como um grande 

mal moral. O Papa João Paulo II fez mesmo da oposição à contracepção uma das pedras 

angulares do seu pontificado e, recorrendo ao seu estilo de que é preciso repetir muitas 

vezes para se ser ouvido e assimilado, falou e escreveu extensivamente sobre o tópico.  

 

Bento XVI tem seguido o mesmo rumo. Na mensagem que dirigiu aos participantes do 

congresso internacional que a Pontifícia Universidade Lateranense promoveu por 

ocasião do 40º aniversário das Humanae vitae, declarou: “a verdade expressa na 

Humanae vitae não muda; pelo contrário, à luz das novas descobertas científicas, o seu 

ensinamento torna-se mais actual” e ainda “na encíclica Humanae vitae o amor conjugal 

é descrito no âmbito de um processo global que não se limita à divisão entre alma e 

corpo nem está sujeito apenas ao sentimento, muitas vezes fugaz e precário, mas assume 

a unidade da pessoa e a totalidade da partilha dos esposos que no acolhimento recíproco 

se oferecem a si próprios numa promessa de amor fiel e exclusivo que brota de uma 

opção genuína de liberdade” 

 

As consequências deletérias do uso da contracepção não são a razão pela qual a Igreja 

condenou e continua a condenar o uso da contracepção. Mas não deixou de revelar a sua 

preocupação quanto a essas más consequências. As previsões de Paulo VI tem estado a 

confirmar-se, o que tem constituído razão para que muitos achem que vale a pena reler o 

texto e reflectir sobre ele: não é impunemente que se é profético.  

 

A falta de gente que as politicas antinatalistas e de propaganda do “quanto menos à 

mesa do banquete, tanto mais caberá a cada um” deram os resultados que deram: o 

consumo, base do desenvolvimento económico, teria que ter um limite e a falta de gente 

encurtava a margem para esse limite. Sem gente, apareceram como preconizado há 

muito, a crise das seguranças sociais, o desemprego, a solidão  

 

Com o tempo, muitos vícios estão a entranhar-se na sociedade, na sequência da 

contracepção inserida em todo o contexto que esteve presente no seu desenvolvimento.  
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 A revolução sexual como sinónimo de infidelidade sexual, quando não de 

promiscuidade sexual; a infidelidade conjugal, a agressão consequente dos filhos, a 

proliferação de gravidezes indesejadas e do aborto (ao contrário do propalado pelos seus 

defensores); o risco de perda de respeito do homem pela mulher que chega a considerar 

como instrumento de prazer egoísta protegido pelas práticas anticoncepcionais  

 

Em conclusão: 40 anos depois da sua publicação, a encíclica Humanae vitae mantém 

actualidade: a contracepção está, agora provadamente, contra a vida, contra a mulher e 

contra o amor. A análise da sua génese e das características do mundo é caminho 

interessante para entendermos o conflito que provocou e as reacções que continua a 

suscitar. Aos Santos Padres, nomeadamente a Paulo VI, resistiu a todas as pressões: os 

fiéis da Igreja Católica ficaram a dever-lhe a definição clara de um rumo nesta matéria.  

 

Fátima, 1 de Novembro de 2008 

 

Jorge Tavare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


