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Abordagem Teórica 

• Revolução Industrial: surgimento das primeiras 
teorias buscando explicar as causas do 
crescimento populacional.  



Teoria de Malthus  

• Malthus: economista e pastor da Igreja Anglicana 
(Ensaios Sobre a População – crescimento populacional 
X demanda por alimentos) 
 

• População: cresce em ritmo de progressão geométrica (1, 
2, 4, 8, 16...) 
 

• Produção de alimentos: cresce em ritmo de progressão 
aritmética (1, 2, 3, 4, 5...)  
 

• Escassez de alimentos e chegada ao limite da produção 
pelo fator condicionante: espaço. 
 
 



Teoria de Malthus  

• A fome, as epidemias e as guerras acabariam atuando 
como agentes controladores do crescimento 
populacional.  
 

• Redução das taxas de natalidade 
 

• Método da sujeição moral 
▫ Abstinência sexual antes do casamento; 

▫ Casamento apenas quando o casal tiver condições 
econômicas favoráveis; 

▫ Na falha dos dois primeiros , deveria incentivar o ascetismo 
sexual.  

 
 



Teoria de Malthus  

• A população não duplicou em 25 anos e a produção de 
alimentos foi superior às suas previsões em decorrência 
dos avanços tecnológicos.  

 

• Limitação da pesquisa aos EUA e à Inglaterra 

 

• Não previu os efeitos da urbanização 

 

• A fome está associada aos preços e à má distribuição dos 
alimentos 



Teoria Neomalthusiana (alarmista) 

• Surgimento após a Segunda Guerra Mundial com a 
explosão demográfica.  
 

• Rígido controle de natalidade para os países em 
desenvolvimento  
 

• Culpavam o acelerado crescimento populacional pela 
miséria nos países em desenvolvimento  
 

• Rígido planejamento familiar por pílulas 
anticoncepcionais, DIU, aborto, etc.  



Teoria Reformista  

• Surgiu em contraposição à teoria de Malthus  
 

• A pobreza é geradora da superpopulação 
 

• Existe pobreza por haver uma má distribuição de renda  

 
• As revoluções industriais e tecnológicas resolveram o 

problema da escassez de alimentos 
 

• Política de reformas em dois planos: 
▫ Incentivar o investimento em tecnologia 

▫ Promover uma política de distribuição de renda de forma mais 
equitativa 



Teoria Econeomalthusiana 

• Surgida no final do século XX, alerta para os riscos do 
crescimento populacional e seus efeitos sobre o meio 
ambiente 

 

• Maior pressão sobre os recursos naturais 

 

• Defesa do conceito de desenvolvimento sustentável  


