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As idéias desenvolvidas no âmbito da teoria econômica são freqüentemente citadas, e 

revisadas, mesmo por quem jamais teve contato com elas.

Semanas atrás, em um debate promovido pela Folha de São Paulo, o atual Presidente da 

Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti, revisitou as idéias desenvolvidas por Thomas Malthus 

em relação ao crescimento populacional.

Malthus previu, com pessimismo, um cenário onde a população, no futuro, seria carente de 

alimentos. Isto ocorreria devido ao fato de que a produção de alimentos teria a capacidade de crescer 

a um ritmo de progressão aritmética, enquanto a população cresceria em um ritmo geométrico. A 

solução para Malthus era simples.

Bastava que a população refreasse seus instintos sexuais. As pessoas deveriam casar 

apenas depois dos trinta anos de idade, mantendo-se castas até o casamento. Esta seria a medida 

profilática proposta por Malthus.

Os pressupostos do modelo malthusiano tinham uma base moralista devido ao fato de 

Malthus ser ministro da Igreja Anglicana. 

Na segunda-feira, 02 de maio, Severino Cavalcanti, no debate da Folha, mostrou-se a favor da 

castidade antes do casamento, porém apenas a feminina. 

O fato de defender o controle populacional é teoria Malthusiana, o fato de restringir isso às 

mulheres é preconceito. Em um país onde as mulheres têm rendimento 30% inferior ao rendimento 

masculino, isso é preconceito.Vamos demonstrar isso através das palavras do próprio Cavalcanti: 

“Eu era um homem puro e me casei com uma mulher que foi uma dádiva de Deus e que me 

serviu.”

Voltamos ao tempo de servilismo feminino!

Este é o presidente da Câmara dos Deputados.
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A JANELA ECONÔMICA é um espaço de divulgação das idéias e produção científica dos professores, alunos e 

ex-alunos do Curso de Economia das Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba.

- Cada artigo é de responsabilidade dos autores e as ideias nele inseridos, não necessariamente, refletem o 

pensamento do curso.

- O objetivo deste espaço é mostrar a importância da formação do economista na sociedade.
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