
Decrescimento demográfico, causas e suas consequências 

 

44. A conceção dos direitos e dos deveres no desenvolvimento deve ter em conta 

também as problemáticas ligadas com o crescimento demográfico. Trata-se de um 

aspeto muito importante do verdadeiro desenvolvimento, porque diz respeito aos 

valores irrenunciáveis da vida e da família[110].  

Considerar o aumento da população como a primeira causa do 

subdesenvolvimento é errado, inclusive do ponto de vista económico: basta pensar, 

por um lado, na considerável diminuição da mortalidade infantil e no alongamento 

médio da vida que se regista nos países economicamente desenvolvidos, e, por 

outro, nos sinais de crise que se observam nas sociedades onde se regista uma 

preocupante queda da natalidade.  

Obviamente é forçoso prestar a devida atenção a uma procriação responsável, que 

constitui, para além do mais, uma real contribuição para o desenvolvimento integral. A 

Igreja, que tem a peito o verdadeiro desenvolvimento do homem, recomenda-lhe o 

respeito dos valores humanos também no uso da sexualidade: o mesmo não pode ser 

reduzido a um mero facto hedonista e lúdico, do mesmo modo que a educação sexual 

não se pode limitar à instrução técnica, tendo como única preocupação defender os 

interessados de eventuais contágios ou do « risco » procriador. Isto equivaleria a 

empobrecer e negligenciar o significado profundo da sexualidade, que deve, pelo 

contrário, ser reconhecido e assumido responsavelmente tanto pela pessoa como pela 

comunidade.  

Com efeito, a responsabilidade impede que se considere a sexualidade como 

uma simples fonte de prazer ou que seja regulada com políticas de planificação 

forçada dos nascimentos. Em ambos os casos, estamos perante conceções e políticas 

materialistas, no âmbito das quais as pessoas acabam por sofrer várias formas de 

violência. A tudo isto há que contrapor a competência primária das famílias neste 

campo[111], relativamente ao Estado e às suas políticas restritivas, e também uma 

apropriada educação dos pais.  

(Encíclica Cáritas in Veritate, -Bento XVI) 
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