
 

1 

Democracia de Miguel Alfredo Malufe Neto. 

 

Licenciando: Vitor Reis de Melo. 

 

Resumo: o presente busca dar a visão de Democracia do Cientista Político Miguel Alfredo 

Malufe Neto. A obra base foi: Teoria Geral do Estado. A ele traz consigo alguns nomes 

como: Jean Bodin, Charles Montesquieu, Aristóteles de Estagira e Hobbes quando ele 

fala do Gênesis da Democracia. Dentro dessa obra tratei de lembrar-se de nomes como: 

Heráclito; Heródoto; Demócrito; Licurgo; Sólon; Sócrates; Platão; Aristóteles; Políbio; 

Lucrécio; Calústio; Cícero; Sêneca e Tácito; Charles Merrian; Angelo Brucurelli; Luiz 

Blanc; o Sociólogo Abelardo F. Montenegro; Alexandre Gropalli; Duguit; Stuart Mill; 

Joseph Barthélemy; Pedro Calmon; Vilfredo Parto; Tom Bottomore e Nicola Abbagnano 

para dar mais base para o debate político sobre um assunto tão desdobrador e reflexivo 

como Democracia.      
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Abstract: the present seeks to give the vision of Democracy of the Political Scientist 

Miguel Alfredo Malufe Neto. The basic work was: General Theory of the State. He brings 

with him some names like: Jean Bodin, Charles Montesquieu, Aristotle de Estagira and 

Hobbes when he speaks of the Genesis of Democracy. Within this work I tried to 

remember names like: Heraclitus; Herodotus; Democritus; Licurgo; Solon; Socrates; 

Plato; Aristotle; Polybius; Lucretius; Calústio; Cícero; Seneca and Tacitus; Charles 

Merrian; Angelo Brucurelli; Luiz Blanc; The Sociologist Abelardo F. Montenegro; 

Alexandre Gropalli; Duguit; Stuart Mill; Joseph Barthélemy; Pedro Calmon; Vilfredo 

Parto; Tom Bottomore and Nicola Abbagnano to give more ground to the political debate 

on a subject as unfolding and reflexive as Democracy. 
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Democracia de Miguel Alfredo Malufe Neto. 

 O Gênesis da Democracia. Na visão de Miguel Alfredo Malufe Neto, a origem 

histórica do Governo Democrático mora: “antigas repúblicas gregas e romanas de vinte e 

cinco séculos passados, entre as quais se destaca como tipo clássico o Estado Ateniense, 

foram as primeiras manifestações de governo democrático” (MALUFE, 1961, 289 p.). 

São as sementes da chamada Democracia Moderna que homens como Jean Bodin; 

Charles Montesquieu e Thomas Hobbes vão chamar de: “advento dos tempos modernos” 

(MALUFE, 1961, 289 p.).  

Os homens que iniciaram o que chamariam de: Ciência Política, Ideologia 

Política; Teoria Política e Politologia. São greco-romanos: Heráclito; Heródoto; 

Demócrito; Licurgo; Sólon; Sócrates; Platão; Aristóteles; Políbio; Lucrécio; Calústio; 

Cícero; Sêneca e Tácito. Nos Estados Greco-Romanos, a Democracia era Direta, ou 

seja, não existia nenhuma Instituição entre os Cidadãos e o Estado. “O povo Governava 

por si mesmo” (MALUFE, 1961, 289 p.). Ocorriam assembleias gerais, periódicas, em 

praça pública, imbuídas de assuntos públicos. As condições do tempo para que a Polis ou 

Civitas funcionassem eram simples: local pequeno; urbano; e não com muitas pessoas.  

“Platão, na República limitava em dois mil o número de cidadãos; e mais tarde no Diálogo 

das Leis, admitiu que o número de cidadãos atingisse cinco mil” (Platão apud MALUFE, 

1961, 289 p.). Em um prisma diferente, “Aristóteles, no livro VII da Política, mostrando 

a conveniência de que os cidadãos se conheçam uns os outros para que possam escolher 

com discernimento os Magistrados, aconselhou também as limitações territoriais e 

demográficas, embora sem fixar precisamente esses limites. Chegou mesmo a afirmar que 

o Estado não deveria ir além do número de pessoas às quais pudesse chegar a voz do 

orador” (ARISTÓTELES apud MALUFE, 1961, 289 p.).   

Em tempos modernos o fenômeno político é outro, não cabe mais a Democracia 

Direta. Nasce como o Sol do dia da eternidade moderna a Democracia Indireta. 

Conservou-se o seu principal pilar “a soberania popular” (MALUFE, 1961, 289 p.), 

dispondo de duas lógicas fundamentais: “todo o poder emana do povo e em seu será 

exercido” (MALUFE, 1961, 289-90 p.). Os Governantes são apenas “representantes ou 

mandatários do povo” (MALUFE, 1961, 290 p.), e não, detentores do poder. O Mundo 

Moderno fez uma simbiose entre: “Democracia e representação política tornam-se, (...), 

ideias equivalentes: fala-se em democracia e subentende-se o sistema representativo de 
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governo” (MALUFE, 1961, 290 p.). Os avanços tecnológicos contribuem para o Estado 

Moderno ter redimensionado tudo em sua volta para funcionar bem: a geografia; a 

comunicação, e etc., isso ajuda a estabelecer um relacionamento mais estreito. Tornando 

os Estados maiores, e mais pertos da população. Os Estados podem ser Continentais ou 

Mundial, devido, essa Sociedade ser desenhada em forma de Teia. Totalmente 

dependente. Segundos Doutore Miguel Alfredo Malufe Neto para entendermos melhor a 

Democracia precisamos visitar Aristóteles, de Estagira. Pois, ele definiu três formas de 

governo: 

 

Assim, o Filósofo tem por base de todas elas a Constituição ou Política. Isso daria 

a “intervenção de todo o povo” (MALUFE, 1961, 290 p.). No Plano Político Aristotélico, 

o governo deve ser regido uma Constituição, independente do modelo de Governo. Aqui 

Constituição não ocorria como a moderna, mas, com certeza era o Governo da Maioria, 

e não de todos. Pois, Direito Cívicos não era uma brincadeira. Os participantes desse 

regimento político eram cultos instruídos, daí o acesso a Praça Publica para Discursasse 

qualquer assunto que se julgasse importante. A Democracia desde sua origem nunca foi 

um Governo de todos, e sim, de uma maioria. “O Corpo Eleitoral é formado pelos 

Cidadãos, por aqueles que, reunindo as qualidades exigidas por lei, exercem os direitos 

chamados Direitos Políticos ou Direitos de Cidadania” (MALUFE, 1961, 290 p.). Um 

Pensador Político que merece destaque é Rousseau: “a vontade geral é uma presunção e 

resulta da definição legal. Assim, preliminarmente, tenha-se em vista que governo da 

Aristocracia

Governo de 
Minoria

Democracia

Governo da 

Maioria

Monarquia

Governo de 
um
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maioria tem um conceito legal, e não real” (ROUSSEAU apud MALUFE, 1961, 290 p.). 

Diante da Modernidade Política, o Mundo Político Aristotélico foi suplantado, “não 

sendo mais considerada a Democracia como forma de governo” (Aristóteles apud 

MALUFE, 1961, 291 p.). Transportando-se para a Ciência Política Moderna o que restou 

foram duas formas de Governo com suas respectivas variantes: “Monarquia e República” 

(MALUFE, 1961, 291 p.). A Democracia é um paradigma de republica, e base modelar 

de qualquer governo: “Monárquico ou Republicano. A Inglaterra, por exemplo, é uma 

Monarquia Democrática; e; por outro lado, há uma infinidade de Republicas 

substancialmente Antidemocráticas” (MALUFE, 1961, 291 p.).               

   Democracia: Formal e Substancial. Segundo Said Malufe, a Democracia tem 

dois modos de ser vista. No caminho formal, a Democracia é um sistema político 

conduzido por uma maioria, baseado em normas jurídicas que dão voz a dos cidadãos na 

formação governamental. Tudo isso sintetiza-se na seguinte sentença: “todo o poder 

emana do povo e em seu nome será exercido” (MALUFE, 1961, 291 p.). São descritos: 

“os princípios da temporariedade e eletividade das altas funções legislativas e executivas” 

(MALUFE, 1961, 291 p.). No sentido Substancial as características principais são:  
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 Segundo Said Maluf Neto, o Mestre Norte-Americano Charles Merrian1 merece 

ser lembrado pelo ponto de vista, no tocante ao ambiente Democrático: “1ª dignidade do 

homem (...), não discriminatório; 2ª a perfectibilidade do homem (...), anti-classista e 

antiescravocrata; 3ª as conquistas da civilização consideradas como conquistas de massas; 

4ª Governo Institucional de Liberdade e Justiça; 5º a legitimidade das decisões tomadas 

por processo racionais (...), em lugar da violência e brutalidade” (MERRIAN apud 

MALUFE, 1961, 291 p.). Um Governo Democrático, ainda no prisma de Merrian 

“utiliza-se a democracia do sufrágio universal, dos conselhos representativos, das 

liberdades civis, da organização administrativa sólida e dos sistemas adjudicatório” 

(MERRIAN apud MALUFE, 1961, 291 p.).  Para Charles Merrian, a grande função de 

Democracia é: “examinar e difundir as conquistas da civilização, bem como estabelecer, 

dentro dos limites da inteligência, os meios pelos quais dessas conquistas possam 

contribuir para uma vida decente no meio social” (MERRIAN apud MALUFE, 1961, 292 

p.). E o objetivo da Democracia é eliminar: 

 

 Apesar de contraditório, para Charles Merrian, o Ambiente Democrático poder ser 

morto por uma Republica, sendo suprimido por um suposto governo popular. “Neste caso, 

o governo poderá ser democrático quanto a sua origem, mas não o será quanto ao seu 

exercício. Ao contrário, senso, o governo poderá originar-se de um golpe de força, e 

                                                           
1 Professor Emérito da Universidade de Chicago.  
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desenvolver-se de maneira substancialmente democrática” (MERRIAN apud MALUFE, 

1961, 292 p.). Há uma supremacia, do conceito substancial (importante): “o conceito de 

democracia como ambiente, um clima, em que se desenvolvem as atividades sociais, 

políticas e econômicas” (MERRIAN apud MALUFE, 1961, 292 p.). É importante 

ressaltar que: “a democracia serve ao Estado como um meio para atingir o seu fim, e o 

fim do Estado só pode ser o mesmo da Sociedade Civil que o organizou e em função da 

qual ele existe” (MERRIAN apud MALUFE, 1961, 292 p.). Como os Pais não estão aí 

só para ter os filhos, e sim mantê-los. O Estado não está aí só para materializar a 

Democracia, e sim, mantê-la. Mas, velozmente, “o Estado tem um fim imediata, que é o 

de manter a ordem sócio ético- jurídica” (MERRIAN apud MALUFE, 1961, 292 p.). O 

foco mediato do Estado é: “de estabelecer, para todos, indistintamente, condições 

propícias tendentes à realização dos imperativos naturais a pessoa humana” (MERRIAN 

apud MALUFE, 1961, 292 p.).  

 Para Angelo Brucurelli, a aptidão natural do Estado “é servir a pessoa humana” 

(BRUCURELLI apud MALUFE, 1961, 292 p.). O papel do Estado em ser democrático é 

caminho. “O Estado não visa realizar a democracia apenas para ser democrático” 

(BRUCURELLI apud MALUFE, 1961, 292 p.). Assim, a origem da Democracia mora na 

Natureza Humana. Segundo alguns Autocratas, por mais desvios que possa ter uma 

Sociedade, a Democracia é uma espécie de “Lei Natural de Associação Política” 

(BRUCURELLI apud MALUFE, 1961, 292 p.). Estes instalam Ditaduras com 

pressupostos de Democracia segundo Angelo Brucurelli. Vejamos alguns exemplos:  
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 Ainda na visão de Angelo Brucurelli, os citados acima tiveram no seu governo o 

título de “Democrático”, mas, disfarçavam a mesma com os plebiscitos2  que nunca 

favoreciam e Democracia. E nunca conseguiram matar de vez a Democracia já entranhada 

no interior das mentes das massas. “Em tempo relativamente curto, todos os ditadores 

caíram, e cairão fatalmente, diante da reação da consciência democrática que tende a 

sacudir o jugo do tirano para retornar o caminho da sua tradição histórica” 

(BRUCURELLI apud MALUFE, 1961, 293 p.). Dependendo do contexto, pode ocorrer 

o sufocamento de medidas populistas pró-povo, todavia, devido o tempo presente não se 

tem como matar a ideia de democracia. “Esta representa uma síntese dos princípios de 

direito nacional, incontingentes, eternos e superiores às vontades dos agentes do poder 

natural” (BRUCURELLI apud MALUFE, 1961, 293 p.). Somados e conceito formal e 

substancial é encontrada um Democracia Sistemática Organizacional e Política:  

                                                           
2 Segundo Gladio Gemma: “Sob o aspecto normativo, poder-se-á apresentar uma definição de Plebiscito 

que o distinga do referendum; a partir daí, qualificar-se-ão ou não como Plebiscitos as votações populares 

historicamente verificadas, se, por suas conotações, entrarem ou não na definição pré-escolhida. Mas, sob 

o aspecto descritivo, é de registrar a falta de uma definição unívoca de Plebiscito que o diferencie do 

referendum. Os dois termos são, a rigor, sinônimos. Apenas pode-se observar uma certa diferença histórica 

no uso de um ou de outro termo. Assim, em primeiro lugar, o termo Plebiscito é usado para designar eventos 

excepcionais, normalmente à margem das previsões constitucionais, situações em que os textos 

constitucionais aludem mais frequentemente ao referendum” (BOBBIO, 1998, 927 p.). 
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 Resumidamente, a Democracia para existir não depende de Sistema, ela é 

assistemática. E importante, separar Sistema Econômico de Sistema Político são 

Universos Institucionais muitos díspares. A Democracia já é por si só um Sistema, ele se 

encaixa em qualquer modelo econômico “seja de natureza liberal, socialista ou 

corporativo, podendo ainda, como é frequente, compor um sistema eclético” 

(BRUCURELLI apud MALUFE, 1961, 293 p.). Um Estado para ser Democrático não 

precisa de um Plano Econômico Liberal, desde que, o Plano Econômico não tome 

proporções: “Político-Econômico” (BRUCURELLI apud MALUFE, 1961, 293 p.), 

semelhantemente, ao Totalitarismo Vintista. Assim, os princípios citados acima são   

imprescindíveis, mas, “a democracia não pode ser estática; deve ser dinâmica, para que 

possa acompanhar a evolução do mundo e fazer face ás novas realidades que repontam a 

cada passo no Cosmorama da Sociedade” (BRUCURELLI apud MALUFE, 1961, 294 

p.). 

 Democracia e Igualdade. Segundo Miguel Alfredo Maluf Neto, dentro da 

estrutura ideológica da democracia um dos seus principais marcos é a Igualdade. Situam 

suas raízes na Grécia Antiga, sendo alvo de grandes e reflexivos trabalhos filosóficos de: 

“Heródoto, Péricles, Eurípedes e particularmente de Aristóteles, que lhe deu maior 

amplitude. (MALUFE, 1961, 295 p.). Na prática, isso nunca saiu da Teoria do Estado do 

Clássico Antigo, a época não cabia isso muito bem na prática. Pois, a Sociedade era muito 

conservadora para pensar a Igualdade como vemos hoje. Nas Republicas Antigas Greco-

Topico de essenciais  da Democracia de Angelo Brucurelli: 

1º todo o poder emana do 
povo;

2º as funções são temporárias 
e eletivas;

3º Ordem Pública 
Constitucional com três 

Podres

4º sistem político partidário 
plural ;

5º direitos fundamentais do 
homem são constitucionais;

6º o princípio de igualdade 
jurídica visa minimizar as 

desigualdades sociais e 
econômicas; 

7º assegurada a supremacia da 
lei como soberania popular;

8º ao atos dos governantes  
são submetidos ao consenso 

geral  para ter validade; 
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Romanas haviam duas coisas que impossibilitavam a Igualdade, e era tolerado pelo 

sistema: “a divisão da sociedade em castas e toleraram a escravidão” (MALUFE, 1961, 

295 p.). A Republica Ateniense Platônica “previa a divisão social, de maneira semelhante 

ao sistema de quatro castas, que na Índia se conserva até agora se conserva” (PLATÃO 

apud MALUFE, 1961, 295 p.). Segundo Aristóteles de Estagira, era um escravocrata-

ortodoxo. “Afirmou que alguns homens possuem apenas a compreensão que lhes permite 

serem guiados pela inteligência dos outros, e que a reunião da força material do escravo 

com a inteligência do patrão seria vantajosa para ambos” (ARISTÓTELES apud 

MALUFE, 1961, 295 p.). O Estado Medievo foi estremecido pela ideologia de Igualdade 

apregoada pelos Doutores Cristãos. “Mas o Estado Medieval foi sempre baseado nas 

desigualdades, e assim também na renascença e nos tempos moderno” (MALUFE, 1961, 

295 p.). Tanto que o Estado Revolucionário Francês era tridimensional:   

 

 A Democracia como vemos hoje nasceu do Movimento Humanista Político do 

Século do Iluminismo. “Segundo a expressão de Montesquieu, o liberalismo fez desse 

princípio o verdadeiro amor da democracia” (MONTESQUIEU apud MALUFE, 1961, 

295-96 p.). Já Jean-Jacques Rousseau era um Igualitário, e outros ideólogos da Revolução 

Francesa, a Igualdade era descrita como algo ruim, ou seja, “dirigidas precisamente contra 

os privilégios medievais, que, nos Três Estados da França, particularmente, assumiram 

proporções absolutamente incompatíveis com a dignidade natural da pessoa humana” 

(ROUSSEAU apud MALUFE, 1961, 296 p.).  

Povo

Clero

Nobreza
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A Colonização Inglesa na América do Norte bebeu dessa fonte. A Liberdade e 

Igualdade do Século das Luzes, e acresce-se o Liberalismo Inglês. Isso foi materializado 

dentro da própria Constituição da Virgínia de 1776. “E as Declarações Constitucionais 

posteriores deram a esse princípio uma expressão mais completa e maior conteúdo 

jusnaturalista” (MALUFE, 1961, 296 p.). Duas das principais Declarações do Mundo de 

todos os tempos bebem dessa teoria: “A Declaração do Direito do homem e do Cidadão, 

adotada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1789” (MALUFE, 1961, 296 p.). Em 

suma, diz que: o homem é livre ao nascer, e deve permanecer assim até a sua morte. Sendo 

iguais em direito, a diferenciação social só pode ser usada em prol de todos. A Declaração 

da ONU, de 6 dezembro de 1948, ele é Agnóstico-Materialista (O homem é uma criatura 

divina) resumida fica assim: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direito; são dotados de razão e consciência, e devem comportar-se, uns em 

relação aos outros, com espírito fraternal”. As Constituições Democráticas da 

Modernidade passam a ter com um dos seus principais pilares, pelo menos na teoria a 

Isonomia3, isto é, “todos são iguais perante a lei” (MALUFE, 1961, 296 p.). 

A Igualdade em duas dimensões: formal e material. Para o autor o conceito de 

Igualdade vai depender do seu prisma sócio-político-econômico. Tratando do prisma 

formal, a Igualdade jurídica de fronte a Lei, mora no Liberalismo Oitocentista e 

Novecentista: “a lei será uma só para a nobreza, o clero e o povo; não conceberá títulos 

nobiliárquicos e não admitirá privilégios de castas ou classes sociais; não permitirá e 

escravidão (...); não conterá normas discriminatórias entre pessoas de diferentes raças, 

religiões ou ideologias; não criará tribunais de exceção” (MALUFE, 1961, 296-97 p.). 

Uma questão sumária: “não ampliará nem restringirá os direitos de liberdade por razões 

de ordem pessoal, sejam quais forem” (MALUFE, 1961, 297 p.). A ideia de Igualdade 

perante a lei é independente da esfera da Sociedade: “dos atos administrativos e 

administrativos. Sua amplitude se estende às entidades autárquicas ou paraestatais, e 

                                                           
3 “Segundo Alcméon de Cróton, é o perfeito equilíbrio das propriedades que constituem o corpo: a saúde; 

seu contrário é a monarquia, que é o predomínio de uma propriedade sobre a outra, o que constitui a doença. 

Segundo Epicuro, o perfeito equilíbrio e a perfeita correspondência de todas as partes ou os elementos do 

todo no infinito. "Consequentemente, apesar de ser tão grande a multidão dos mortais, não menor é a dos 

imortais, e se os elementos de distribuição são inúmeros, os de conservação devem ser infinitos” 

(ABBAGANANO, 2007, 587 p.). 
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também as empresas, associações e estabelecimentos particulares, na ordem civil” 

(MALUFE, 1961, 297 p.). A própria ideia de Igualdade não admite a Escravidão, mas, 

isso teve de ser mencionado em algumas constituições: “América do Norte, México, 

Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Bolívia, Paraguai, Venezuela” (MALUFE, 

1961, 297 p.). A Constituição Cubana coloca como ilegal qualquer discriminação, e por 

fim, a Nicarágua na sua Magna Carta só reconhece uma distinção: “a das virtudes e dos 

talentos” (MALUFE, 1961, 297 p.).  

Tanto virtudes morais como capacidade intelectual nos difere, isso é verdade, sem 

dúvida. É também papel do Estado nos acolher a fazer disso um bem para o Estado. 

“Aliás, uma das funções do Estado está em criar e defender os valores pessoais sobre os 

quais assenta a estrutura moral da nação” (MALUFE, 1961, 297 p.). A exceção é quanto 

as aptidões, todavia, a Constituição “pressupõe a igualdade formal de todos, cabendo ao 

poder público impedir, no meio social, atos discriminatórios. No Brasil, por exemplo, as 

restrições particulares por preconceitos de raça ou cor são punidas como contravenções 

penais” (MALUFE, 1961, 297 p.). A problemática da Sociedade Moderna está na visão 

da Igualdade definida pelo Individualismo-jurídico-formal, “fazendo abstração das 

desigualdades humanas e orientando a atitude de neutralidade do Estado em face dos 

problemas sociais e econômicos, revelou-se inconsistente e falho, criando uma ordem 

materialista que levou o Estado Liberal à decadência e à ruína completa” (MALUFE, 

1961, 297 p.). Houve uma supressão do Estado Conservador Orgânico Coletivista por um 

Estado Liberal Individualista. Houve ao mesmo tempo, Ideologias de Socialistas de 

Esquerdas, que tomaram sentido contrário tomando um novo prisma sobre Igualdade, 

“em sentido material e biológico, ou seja, de nivelamento social. Preocupando-se 

exclusivamente com o todo coletivo, fez abstração das individualidades naturalmente 

desiguais, criando uma ordem materialista mais anti-humano ainda, na qual o homem 

aparece como uma simples coisa pertencente ao Estado” (MALUFE, 1961, 297-98 p.). 

Esse fenômeno foi definido pelo Cristianismo como: “coisificação do homem” 

(MALUFE, 1961, 298 p.). A Igualdade Material é impossível do ponto de vista humano, 

o próprio Criador nos fez desigual. Assim, o sentido de Isonomia tem o papel de 

“promover, tanto quanto possível, uma igualização formal das desigualdades materiais. 

Cabe ao Estado levarem conta todas as desigualdades humanas e sociais e tratar 

desigualmente os seres desiguais, na proporção em que se desigualam, para igualá-los no 
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plano jurídico” (MALUFE, 1961, 298 p.). Vejamos o gráfico Socialdemocracia 

Individualista-Socialismo no tema Igualdade:  

 

Para o autor o ponto chave é a Igualdade Econômica, pois, é a partir dela que as 

demais se realizam. “Não basta haver direitos políticos iguais; é preciso que haja 

condições materiais favoráveis para que o home exerça as franquias democráticas” 

(MALUFE, 1961, 298 p.). Segundo Luiz Blanc, “a liberdade como direito não tem 

significação quando o homem não tem o poder de ser livre” (BLANC apud MALUFE, 

1961, 299 p.). Mas, é importante lembrar que todas as Igualdades para o homem 

paupérrimo é utopia. Pois, o principal para o mesmo é a “sobrevivência” (MALUFE, 

1961, 299 p.). Daí cabe a opinião do Sociólogo Abelardo F. Montenegro “de nada serve 

que o povo é soberano na democracia, se nela o povo não passa de um soberano descalço, 

de um soberano analfabeto, de um soberano doente e miserável” (MONTENEGRO apud 

MALUFE, 1961, 299 p.). Não tem como negar a verdade Marx do Materialismo 

Histórico4, ou seja, a Espinha Dorsal da Sociedade é a Economia. O prisma religioso 

                                                           
4 Segundo William H, Shaw: “Rigorosamente falando, o materialismo histórico não é uma filosofia; parece 

melhor considerá-lo antes como uma teoria empírica (ou, talvez mais exatamente, como uma coleção de 

teses empíricas). Assim, Marx e Engels com frequência enfatizaram o caráter científico de seu trabalho 

teórico, e A ideologia alemã pretende fundar seu enfoque não em abstrações ou dogmas deduzidos 

abstratamente, mas em observações e numa definição precisa de condições reais: em premissas que “podem 

ser verificadas de maneira puramente empírica”. Ocasionalmente, Marx e Engels apresentam, em favor do 

Jurídica = julgamento sem 
discriminção;

de sufrágio = valor unitário 
de voto; 

de oportunidade  = idêntica 
possibilidade de acesso a 

cultura;

econômica = um padrão 
mínimo de vida
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respeita isso, o homem com equilíbrio econômico não se revolta contra Deus, e as 

Instituições Sociais. Agora, cabe ao Estado equacionar a desigualdade econômica “para 

proporcionar ao homem a possibilidade de realizar o seu destino como cidadão e como 

pessoa humana”    

Igualdade Econômica. Segundo o autor, não se trata de uma atitude do 

Socialismo Radical Anarquista de “nivelamento econômico” (MALUFE, 1961, 299 p.). 

Sem classe econômica dentro de um Sistema Anticapitalista. Pelo viés da 

Socialdemocracia é mais do que Igualdade Material, é a “fixação de um padrão mínimo, 

dentro do qual se realiza a igualdade” (MALUFE, 1961, 299 p.). É estabelecer um ponto 

de partida econômico; é correr uma maratona, sabendo da Igualdade que houve na linha 

de chagada. E de maneira bem comum, depois do ponto de partida se segue os pontos de 

partida ou patamares superiores sucessórios, “há um campo amplo e relativamente livre, 

onde a vida segue o seu dinamismo, onde se desenvolvem as competições dos valores, 

onde se empenham nas lutas cotidianas os atributos de inteligência, capacidade de 

trabalho, espírito de persistência, visão no mundo dos negócios, até mesmo coragem e 

ousadia” (MALUFE, 1961, 300 p.). A função do Estado, não é de maneira nenhuma 

interferir do desenvolvimento dessa competição natural e humana, e sim, é arbitrar para 

que seja uma competição mais justa possível, daí a importância do ponto de partida ser 

igual, e onde vão chegar segundo os seus esforços não se sabe. O Estado não agride, e 

que não seja agredido, o Estado não furte, e que não seja furtado, o Estado não corrompa, 

e não seja corrompido. “Se o fizesse, suprimiria a força criadora e fecunda do idealismo 

humano, que é a alavanca do progresso e do dínamo propulsor da civilização” (MALUFE, 

1961, 300 p.).  

Segundo Charles Merrian, compete ao Estado dar a estrutura de valores para dar 

e ser à base de iguais oportunidades aos membros dessa Instituição chamada Estado. “Não 

tem ele a finalidade nem o dever de cuidar da situação de cada um” (MALUFE, 1961, 

300 p.). Para Catherin, o fim do Estado “é estabelecer condições gerais propícias ao bem-

estar comum, não de tornar feliz cada membro do corpo social particularmente 

                                                           
materialismo histórico, argumentos simples e a priori nem sempre muito convincentes. Uma teoria com 

pretensões tão ousadas sobre a natureza da história e da sociedade só pode ser justificada, se é que pode sê-

lo, pela sua capacidade de proporcionar um quadro teórico que efetivamente viabilize investigações sociais 

e históricas” (BOTTOMORE, 2012, 412 p.).  
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considerado” (MALUFE, 1961, 300 p.). A questão do padrão mínimo econômico de vida 

é atemporal, de acordo com o tempo e espaço. Mas, comumente, o que se faz é instituir 

uma comissão capaz para isso. E estes estabelecem parâmetros para o mesmo dos mais 

diferentes: “leis ou decretos (...), serviços sociais, previdência social, política tributária” 

(MALUFE, 1961, 300 p.). O Intervencionismo Estatal na Economia rígida, o foco não 

deixar ocorrer violência dos mais ricos com os mais pobres. Lógico, que isso é para não 

se chegar ao extremo, pois, ó Estado é esse Muro de Contenção. Mas, é indiscutível, que 

em todo modelo político tem uma Classe Política Dominante que é uma minoria segundo 

Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, a chamada Teoria das Elites 5 , que é a morte a 

Democracia. Por isso, que no prisma Socialdemocrata o Estado é mediador abusos e 

problemas; gestor; árbitro do Individualismo e do Socialismo Radical. Para João 

Mangabeira, a Igualdade não é só frear as desigualdades extremadas pelo capitalismo, e 

dar caminho para que trilhem seus objetivos, quer sejam Engenheiros de origem pobres, 

ou Advogados tradicionalmente ricos conservando-se na Profissão. Não existe 

oportunidade igual, sem igual condição. É dar a cada indivíduo uma direção igual, que os 

farão dar conta de si perante o Estado e suas oportunidades. Porque a igualdade social 

não importa nem pressupõe um o nivelamento entre homens naturalmente desiguais” 

(MALUFE, 1961, 300-01 p.). A Igualdade é matar as desigualdades ou extremadas pelo 

Sistema Capitalista, onde se conserva mantendo o lucro na mão de uma Classe 

Dominante, hoje no mundo, cerca de 1% de pessoas ricas detém cerca de 75% da riqueza 

mundial. Segundo o Jurista Socialdemocrata Manorco e Souza “o direito de igualdade 

unicamente se pode admitir no sentido de uma paridade de direito numa correspondente 

paridade de condições” (MALUFE, 1961, 301 p.).  

Democracia e Liberdade. Segundo Miguel Alfredo Maluf Neto, ele defende a 

posição de Aristóteles, de Estagira, que os dois principais fundamentos da Democracia 

são Igualdade e Liberdade, sem estas colunas não tem como ficar de pé a o edifico da 

Democracia. A Liberdade é o Fio Condutor da Democracia ela que faz a Democracia ser 

o que ela é. No prisma Aristotélico, a Liberdade tem dois universos: o Positivo e o 

Negativo. No primeiro universo, a Liberdade é “a faculdade individual de determinação, 

                                                           
5 Segundo Norberto Bobbio: “a soberania popular é um ideal-limite e jamais correspondeu ou poderá 

corresponder a uma realidade de fato, porque em qualquer regime político, qualquer que seja a fórmula 

política sob a qual os governantes e seus ideólogos o representem, é sempre uma minoria de pessoas, que 

Mosca chama de classe política, aquela que detém o poder efetivo” (BOBBIO, 1997, 325 p.).   
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que o Estado deve proteger e garantir” (ARISTÓTELES apud MALUFE, 1961, 303 p.). 

O segundo universo, a Liberdade é “a ausência de impedimentos externos ou de 

limitações oriundas do poder público” (ARISTÓTELES apud MALUFE, 1961, 303 p.). 

Esses dois universos são a base ideológico-doutrinária contemporânea.   

                    

Prosseguindo, “os diretos de liberdade podem ser civis ou políticos, conforme 

digam respeito ás relações dos indivíduos entre si ou dos indivíduos com o Estado 

(conceito de direito privado ou público) ” (MALUFE, 1961, 303 p.). A base teórica para 

isso é que Liberdade Civil é um fenômeno clássico social antiguíssimo, desde os tempos 

do Código de Hamurabi, já a Liberdade Política é oriunda do Direito Público com quatro 

origens: “a partir do século XII, com as doutrinas do cristianismo, do direito natural e do 

humanismo político” (MALUFE, 1961, 303 p.).  No interior do Direito de Liberdade 

ainda duas estâncias. As Objetivas “são de natureza patrimonial, direito livre exercício 

das atividades físicas, intelectuais morais, à inviolabilidade do domicílio e da 

propriedade” (MALUFE, 1961, 304 p.). A segunda estância é subjetiva: “são aqueles 

inerentes à personalidade, direito de livre manifestação do pensamento, de locomoção, 

etc.” (MALUFE, 1961, 304 p.).     

Direito de Liberdade: Absoluta e Relativas. Segundo Miguel Alfredo Maluf 

Neto, o que deve ser entendido que os Direitos de Liberdade são basicamente Relativos, 

ou seja, “limitados e condicionados pelo Estado” (MALUFE, 1961, 304 p.). O Estado é 

semelhante, ao Pai que gera a casa que seria o Estado dando limites aos lados interessados 

Liberdade 
Positiva, "exige 
ação do poder 

publico" 
Ex:(reuniões, 

voto) 

Liberdade 
Negativa, 

"quando não 
depende da ação 
do Estado". Ex: 

(liberdade de 
crença ou 

pensamento)
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em habitar na Casa. A ideia de Direito de Liberdade Absoluta por um cordão umbilical 

tem ligadura com a Extrema-Esquerda, o Anarquismo “sendo incompatível com o 

interesse da sociedade” (MALUFE, 1961, 304 p.).  

Pontes de Miranda concorda com Miguel Malufe Alfredo Neto, quando assunto é 

Liberdade Absoluta “supõe a unicidade do ser livre, o que é inconcebível em face do 

Direito Natural e das ciências” (DE MIRANDA apud MALUFE, 1961, 304 p.). Essa 

visão de Miranda é Teocêntrica de uma Direita Conservadora, ele acrescente ainda que: 

“sobretudo, nem Deus seria absolutamente livre, porque Deus criou leis imutáveis e 

eternas do mundo. Os cálculos de curvatura do espaço, os menores Teoremas de 

Matemática e a própria lógica seriam limitações de Deus” (DE MIRANDA apud 

MALUFE, 1961, 304 p.). Assim, na visão de Direito de Liberdade de Pontes Miranda, 

Deus Eterno não só rege as leis, mas, também as respeita com maneira’ de conservá-las. 

O Direito de Liberdade ele só é absoluto, quando o assunto é: Liberdade Filosófica e a 

Liberdade Religiosa. “Porque nenhum poder temporal poderia controlar o pensamento do 

homem ou impor-lhe determinada crença” (MALUFE, 1961, 304 p.). Faço aqui, o 

seguinte esclarecimento da opinião do autor:  

Não há que confundir entre a liberdade de pensamento e a liberdade de 

manifestação do pensamento, entre a liberdade de crença e liberdade de culto. 

Os Direitos de manifestação do pensamento ou da crença são os atos exteriores 

que entram no mundo jurídico e estão sujeitos a função disciplinadora do 

Estado. Não assim, o pensamento em si, a convicção ideológica, a fé religiosa, 

que vivem e se desenvolvem no mundo do espírito, onde só Deus pode penetrar 

(MALUFE, 1961, 304 p.).                         

O Estado na Antiguidade como o Egito, Assíria, os Sumérios e os Persas. Sempre 

tentaram colocar uma mordaça religiosa no indivíduo membro desse Estado.  “A opinião 

pública, pela força coativa, ideologias e religiões oficiais”. Todas as tentativas foram 

inúteis. “Pode o Estado disciplinar os espíritos e influir na opinião pública pela ação 

educativa, mas nunca pela imposição autoritária, porque no mundo do pensamento só se 

encontra limitação em si mesmo e só se dobra a soberania de Deus” (MALUFE, 1961, 

304-05 p.). Segundo John Locke, “a função do Estado não via além de regulamentar e 

dirigir as relações externas da vida do homem em sociedade” (LOCKE apud MALUFE, 

1961, 305 p.). Segundo Miguel Alfredo Maluf Neto, sobre Liberdade se resume que: 

“toda liberdade é relativa e variável” (MALUFE, 1961, 305 p.).  
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A Liberdade Teorizada pelo Absolutismo nos Estados Absolutistas. Segundo 

Miguel Alfredo, a visão de Thomas Hobbes bebeu da fonte do Direito Natural de Grotius. 

Uma Liberdade Natural: “ampla e ilimitada, cujo exercício, por parte do indivíduo, se 

exauria com a elaboração do pacto social” (HOBBES apud MALUFE, 1961, 305 p.). Ao 

nascer o Estado Contratulista Hobbesiano, o homem redireciona a sua Liberdade 

Absoluta e a entrega nas mãos do Estado, agora, a sua Liberdade se transforma em 

Liberdade Civil-Relativa, pois, é o Estado que a delimita, pelo viés das leis, por meio do 

corpo social também chamado de Sociedade. “Assim, em troca de sua liberdade natural 

transferida ao Estado, o homem recebe a liberdade civil que promana do árbitro do mesmo 

Estado, conforma com as conveniências sociais” (HOBBES apud MALUFE, 1961, 305 

p.). Os dois pontos mais importantes do Contratualismo Hobbesiano são: 1º, “o homem, 

pelo contrato social, despoja-se de toda a liberdade natural para adquirir a liberdade civil 

determinada pelo poder público” (HOBBES apud MALUFE, 1961, 305 p.). O 2º, “o 

Estado torna-se como depositário de todos os direitos de liberdade, que exerce e nome 

dos direitos” (HOBBES apud MALUFE, 1961, 305 p.). Segundo Miguel Alfredo em 

conclusão sobre o Estado Hobbesiano, o Estado é o deus Leviatã do próprio “onipotente 

e absoluto” (HOBBES apud MALUFE, 1961, 305 p.). A ele foi entregue o Direito 

Natural. “Logo, não há liberdade fora do Estado nem contra o Estado. O exercício de 

qualquer liberdade em desacordo com limites traçados pelo Estado seria uma contradição 

à natureza à onipotência deste” (HOBBES apud MALUFE, 1961, 305 p.). Segundo 

Robert Filmer, o Teórico do Patriarcalismo Monárquico descreve o pensamento da 

Absolutista Locke que: “a maior liberdade de um povo consiste em viver sob o governo 

de um domínio de um monarca” (LOCKE apud MALUFE, 1961, 306 p.). Já Absolutista 

Nicolau Maquiavel “a necessidades de viver é que domina os Estados com os indivíduos” 

(MAQUIAVEL apud MALUFE, 1961, 306 p.).          

A Liberdade Teorizada no Contrato Social. É uma ideologia que anda em 

caminho oposto ao Absolutismo, que na época era uma Direita Conservadora. O Contrato 

Social é inclinado mais para a Democracia. Segundo John Locke, “o Estado tem por 

finalidade proteger os direitos humanos, não intervindo na ordem social senão para 

regulamentar as relações externas da vida o homem em sociedade” (LOCKE apud 

MALUFE, 1961, 306 p.). Assim, O Direito Natural e o Direito de Liberdade são duas 

Institucionais que são mantidas pelo Estado.  Para John Locke e Baruch Spinoza, são 

Anti-Hobbesiano, e são Contratualista Racionalistas: “a razão ensina ao homem que a 
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sociedade é útil, que a paz é preferível a guerra, e que o amor prevalece sobre o ódio. E 

cedendo os seus direitos ao Estado, os homens quiseram instituir um órgão que lhes 

garantisse a paz, a prosperidade a justiça” (LOCKE e SPINOZA apud MALUFE, 1961, 

306 p.). O não cumprimento dessa finalidade deveria ser dissolvido, para outro mais 

competente seja erigido. Pelo prisma do Racionalismo Contratualista o homem não abriu 

mão de sua Liberdade de Direito Natural, nem da Liberdade de Pensar, mas, a sua 

Liberdade existe até que aconteça uma “rebelião material” (MALUFE, 1961, 306 p.), ou 

seja, o indivíduo é livre até que se rebele contra o Estado.  

Liberdade dentro do Individualismo. Segundo Miguel Alfredo, Montesquieu 

foi defensor do equilíbrio uma espécie de Socialdemocracia antes de a mesma nascer, a 

grande gestora da Liberdade é a lei: “a liberdade não pode consistir em fazer que se quer, 

mas em fazer o que se deve querer e em não de ser obrigado a fazer o que não se deve 

querer. Se um cidadão fosse livre para fazer o que as leis proíbem, já não teria liberdade, 

porque os outros também teriam esse poder” (MONTESQUIEU apud MALUFE, 1961, 

306 p.). A Constituição de Revolução Francesa de 1791 traz a Liberdade pelo mesmo 

prisma; “a liberdade em fazer o que não prejudique a outrem” (CONSTITUIÇÃO DE 

1791 apud MALUFE, 1961, 306 p.). O Direito Natural do indivíduo é delimitado pelo 

respeito ao Direito do outro – isso só pode, e tem como ser delimitado com a Lei. Essa 

ideia de Liberdade também é defendida pela Constituição dos Girondinos de 1793. É 

indiscutível, que o Contrato Social de Rousseau tem muito Romantismo Político. A 

Liberdade que nasceu no Mundo Capitalista é um privilégio para os ricos. “Criou o 

domínio dos mais fortes sobre os mais fracos, favoreceu o absolutismo do poder 

econômico e determinou a escravização do homem pelo homem. O Estado Liberal, que 

se limitava a policiar a ordem jurídica, desmoralizou-se completamente” (MALUFE, 

1961, 307 p.).  

Liberdade dentro da Socialdemocracia. Segundo Miguel Alfredo Malufe Neto, 

A Liberdade tomou outras proporções depois, dos anos de 1940. A queda da Extrema-

Direita fascista e Nazista faz Liberdade ser repensada. “O operariado, teoricamente livre, 

tornou-se realmente escravizado” (MALUFE, 1961, 307 p.). Os Governos Democratas-

Liberais deram razão ao socialismo de Luiz Blanc: “a liberdade não consiste apenas no 

direito, mas no poder de ser livre” (MALUFE, 1961, 307 p.). O Liberalismo gerou 

doutrinas do direito social, no foco de equilibrar as coisas. E também tornar o Estado em 

Interventor com o máximo de neutralidade. Não concorda, com o Stuart Mill: “a liberdade 
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consiste em se poder fazer ou deixar de fazer tudo o que, praticado ou deixar de ser 

praticado, não desagregue a sociedade nem lhe impeça os movimentos” (MILL apud 

MALUFE, 1961, 307-08 p.). A maior reflexão do efeito ideológico Socialdemocrata foi 

materializada no Direito do Homem outorgada pela ONU: “a lei que me impede de 

prejudicar a outrem é a mesma lei que garante os meus direitos e as minhas prerrogativas 

contra todos os demais membros da sociedade” (MALUFE, 1961, 308 p.).  

Teoria de Alexandre Gropalli6. Segundo Miguel Alfredo Malufe, para Gropalli 

tem uma visão mais de centro, que equilibre individualismo e socialismo. A ideia de 

Liberdade mora na linha Técnico-Jurídica. A Posição Teórica de Liberdade de Gropalli 

centraliza-se entre três linhas teóricas que não devem ser esquecidas quanto o assunto é 

Liberdade, pois, este Cientista Político Italiano é uma referência no assunto para quem 

estuda Liberdade.  

    

 

Na Teoria de Gropalli a Lei se confronta com as ações humanas em três diferentes 

prismas que são fundamentais, no tocante, a importância em que uma lei tem em não 

permitir abusos de poder de ambos os lados de um Governo.  Com o objetivo de manter 

o indivíduo respeitando o outro, com suas ideologias e posições, concordando ou não. A 

lei é o oxigênio da Conservação Social, sem ela, em qualquer quer seja o modelo de 

Governo, o mesmo, corre risco a qualquer momento de sofrer um Golpe, com ele a 

probabilidade é bem maior. Assim, o gráfico a seguir é uma visão de Gropalli é uma 

relação do que a Lei pode fazer diante das ações humana:  

                                                           
6 Segundo Miguel Alfredo Malufe Neto: “Professor de Doutrina do Estado de Milão” (MALUFE, 1961, 

308 p.).    
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Para Miguel Alfredo, quando os atos um indivíduo diante da lei pelo 

caminho da Liberdade, é irrelevante. O Estado, a Lei e o Direito o “ignora” 

(MALUFE, 1961, 308 p.). A Liberdade dada pela Lei é chamada de preceito 

positivo e o que é proibido por Lei. É chamado preceito positivo. Reescrevendo: 

“a liberdade consiste em se poder fazer tudo o que não é vedado pela lei, e em se 

não fazer o que é imposto pela lei. O que não é juridicamente vedado é 

juridicamente permitido e implicitamente tutelado” (MALUFE, 1961, 309 p.).  

Equação: Liberdade e Autoridade. Segundo o Autor, solucionar os 

termos Liberdade e Autoridade. “Este problema pode apresentar três soluções 

distintas: a) preeminência do termo Autoridade; b) preeminência do termo 

Liberdade; c) equilíbrio entre dois termos” (MALUFE, 1961, 309 p.). No Estado 

Fascista o emblema textual era: “tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada 

contra o Estado” (MALUFE, 1961, 309 p.). Era um Estado Único de Extrema-

Direita dentro da Modernidade com essas características. O Papa Pio XI, o 

chamou de “Estatolatria” (PIO XI apud MALUFE, 1961, 309 p.). Esse Estado era 

Autoridade sobre a Liberdade. Ao mesmo tempo a Liberdade não pode se sobre 

por Autoridade.  Por isso é um caminho rápido até a Anarquia ou um jogo intenso 

das Assembleia Populares - é o outro extremo do jogo de poder. “O Estado 

Individualista Francês, nos fins do século XVIII e na primeira metade do século 

XIX, personificou este tipo libertário: ora se degenerou numa semianarquia, ora 

• quando 
irrelevantes

• quando corroborem 
para o interesse 
scial

• quando úteis e
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equilíbrio social, a
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se tornou numa Sanguinária Ditadura de Parlamento” (MALUFE, 1961, 309 p.). 

Segundo Duguit, “a doutrina individualista oscilava entre o anarquismo de Stirner 

e o Jacobinismo de Robespierre” (DUGUIT apud MALUFE, 1961, 309 p.). O 

terceiro ponto, com certeza é o mais importante, pois, preza o equilíbrio. As cosias 

ficam nas mãos da Ciências Políticas e outras Ciências dar uma Estrutura 

ideológica-racional-científica como teoria Geral do Estado; Ideologia Política e 

Teoria Geral do Direito e do Estado. Essas Ciências se inclinam em equilibrar as 

coisas “de sorte que a autoridade, agindo na sua própria esfera de ação, não 

prejudique as manifestações legítimas da personalidade humana, e a liberdade, 

exercida também na sua própria esfera, não se ponha à ação do poder público 

exercida em função do interesse social” (MALUFE, 1961, 309 p.). Dessarte, o 

equilíbrio perfeito é prática total da Democracia sem escamas ou hipocrisia de 

quem governa. Pois, o mundo é de cerca de 98% de população pobre. “A 

democracia se desenvolve paralelamente com a educação do povo, 

particularmente com a educação política” (MALUFE, 1961, 309 p.). Segundo 

Laski, “a educação é a alma da democracia” (LASKI apud MALUFE, 1961, 310 

p.). Para Sampaio Dória, as referências para esse fenômeno político de equilíbrio 

são: Grã-Bretanha e Suíça, “pois conseguiram estabelecer e manter um 

aproximado equilíbrio entre a autoridade e liberdade” (DÓRIA apud MALUFE, 

1961, 310 p.).  

Democracia e as Elites dirigentes. Segundo Miguel Alfredo Malufe 

Neto, a Democracia no prisma de governo do povo não passa de teoria nunca 

existirá, nem se pensarmos nos tempos de Péricles. “O estado Ateniense, por 

exemplo, era liderado pelos sábios, e as assembleias populares eram formadas 

pelos cidadãos, não pela totalidade do povo” (MALUFE, 1961, 311 p.). Isso se 

estende a ideia de Governo de uma maioria que também fica no plano teórico. 

Pois, o próprio Rousseau defende que uma Democracia é uma mera teoria: “nunca 

existiu a verdadeira democracia, e terá ela uma existência. É contra     ordem 

natural que o grande número governe e que o pequeno número seja governado” 

(ROUSSEAU apud MALUFE, 1961, 311 p.). Essa visão é confirmada pelo 

próprio Rousseau, a Elite é sempre uma parte menor, mais importante da 

Sociedade. Sismound define a Elite como: “o mérito é sempre da minoria” 

(SISMOUND apud MALUFE, 1961, 311 p.). Já Stuart Mill coloca as coisas dessa 
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seguinte maneira: “a massa é sempre uma mediocridade coletiva” (MILL apud 

MALUFE, 1961, 311 p.). Assim, quem decide a situação política do País é uma: 

“minoria meritória, pensante, alistada pelo Estado ente os cidadãos mais 

esclarecidos e independentes, que atendem os requisitos mínimos da lei” 

(MALUFE, 1961, 311 p.). São os dois os caminhos: o do aperfeiçoamento 

eleitoral das Democracias representativas.  O segundo é o da Ditadura de Número. 

“Nesta hipótese, a democracia degenera-se me demagogia como doutrinou 

Aristóteles e repetiu Montesquieu” (ARISTÓTELES e MONTESQUIEU apud 

MALUFE, 1961, 312 p.). Todavia, nem mesmo em países de primeiro mundo a 

maioria consegue governas por mais qualificada que seja.  A própria natureza do 

Estado Democrático de Direito Contemporâneo ele conserva e bebe: “da 

inteligência do corpo eleitoral, da sua capacidade de discernimento, da sua 

integridade cívica e moral” (MALUFE, 1961, 312 p.).           

 Os Valores da Democracia. Segundo Miguel Alfredo Malufe Neto, no 

prisma de Joseph Barthélemy o primaz das obrigações da Democracia é: “aceitar a direção 

dos mais capazes” (BARTHÉLEMY apud MALUFE, 1961, 312 p.). Se seguem duas 

coisas importantes:  

 

Para Miguel Alfredo, as leis padronizam os candidatos, no foco de que estes 

governem em prol do povo. A escolha é feita de maneira pessoal pelos eleitores cabem a 

eles definirem suas escolhas, “se anula nos movimentos impetuosos e irracionais das 

massas” (MALUFE, 1961, 312 p.). A Democracia Representativa é uma parte política da 

Funcionalidade do Estado: “educação política do povo e a formação das Elites 

Dirigentes” (MALUFE, 1961, 312 p.). A Instrução política deveria acontecer em sua 

totalidade: “para os futuros eleitores, a educação política dentro dos programas escolares 

básicos da instrução publica, e para os futuros governantes, cursos especiais de cultura 

política, paralelamente aos ginasiais, colegiais, médios e universitários” (MALUFE, 

1961, 312 p.).  

Democracia

selecionar 
um corpo 
eleitoral

o corpo 
eleitoral 
organizar 
as elições
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A responsabilidade histórica das Elites Dirigentes. Segundo Miguel Alfredo 

Malufe Neto, “a Elite dirigente do Estado não representa o povo apenas politicamente, 

mas também culturalmente” (MALUFE, 1961, 313 p.).  Ela é um espelho da unidade 

cultual nacional. O Estado Democrático não pode desistir de insistir em fazer uma Elite 

Dirigente ser preparada para governar. Pois, essa direção é parte da Elite Nacional. 

Segundo Pedro Calmon, “a democracia inorgânica só é exequível porque uma elite 

reduzida administra e governa, dando a continuidade, lucidez e espírito público ao Estado, 

doutra forma anarquizado peal dispersão das forças opinativas” (CALMON apud 

MALUFE, 1961, 313 p.). Essa Elite não é coberta de privilégios Aristocráticos. Segundo 

Abelardo F. Montenegro, definindo Elite:  

Elite, naturalmente, é a minoria letrada e pensante que ocupa posições 

importantes nos múltiplos setores da vida pública nacional. É a minoria 

responsável pela formação intelectual e moral e pela direção espiritual do povo 

(...) se elite é isso, está certo que o seu papel é esclarecer, orientar, separar o 

joio do trigo, defender os valores sobre os quais, axiologicamente, assenta a 

estrutura moral da nação. A elite deve estar, portanto, em constante vigilância, 

sempre alerta no sentido de impedir que tais valores se subvertam e o mar de 

lama penetre pela enorme brecha, acarretando a morte moral do povo 

(MONTENEGRO apud MALUFE, 1961, 313 p.).  

 Nesse mesmo prisma sobre o conceito Elite não se pode deixar de lado a definição 

de Publicista e Professor Djacir Menezes:  

As legítimas elites são aquelas que colaboram na obra de construção nacional. 

São aquelas que examinam, equacionam, interpretam e apresentam soluções 

para os problemas. São aquelas que, no exame da diátese, apontam as 

verdadeiras causas. São aquelas que proclamam o direito de exprimir, de 

investigar e de pensar como inelutável, imprescritível e eterna prerrogativa de 

inteligência filosófica e científica (MENEZES apud MALUFE, 1961, 313 p.).              

Elite na visão de Vilfredo Pareto:  

A teoria da Elite ou classe eleita foi elaborada por Vilfredo Pareto em Trattato 

di sociologia generale (1916), e consiste na tese de que é uma pequena minoria 

de pessoas que conta em qualquer ramo ou campo de atividade e que, mesmo 

em política, é essa minoria que decide sobre os problemas do governo. Pareto 

entendia por Elite o conjunto "daqueles que têm os padrões mais elevados em 

seu ramo de atividade" (...) e chamava de "classe governante eleita" aqueles 
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que, direta ou indiretamente, têm participação importante no governo. Fala 

também de "circulação da classe eleita" para indicar o fenômeno da passagem 

de grupos humanos da classe eleita para a classe não eleita e vice-versa. O 

próprio Pareto indicava como fonte dessa teoria a tese de doutoramento de M. 

KOLABINSKA, La circulation des elites em France, Lausanne, 1912. Essa 

teoria foi um dos pontos fundamentais da doutrina política do fascismo e do 

nazismo (PARETO apud ABBAGNANO, 2007, 309 p.).     

  

 Elite para Tom Bottomore:     

As teorias das elites foram construídas, notadamente por Vilfredo Pareto e 

Caetano Mosca, em clara e consciente oposição ao marxismo, e contradizem a 

concepção marxista (...) porque asseveram que a divisão da sociedade em 

grupos dominantes e subordinados é um fato universal e inalterável. Nas 

palavras de Mosca (1896): “Entre os fatos e tendências constantes encontrados 

em todos os organismos políticos, um é tão evidente que se torna visível ao 

observador mais casual. Em todas as sociedades – desde as que são muito 

pouco desenvolvidas e mal atingiram a aurora da civilização até as mais 

adiantadas e poderosas – há duas classes de pessoas – uma classe que governa 

e uma outra que é governada. (BOTTOMORE, 2012, 201-02 p.). 

 

Segundo Miguel Alfredo, a Elite em sua totalidade não apenas dos grandes 

Centros Universitários. “mas das escolas rurais, fábricas e dos campos, onde a realidade 

palpitante da vida plasma e consciência dos autênticos cidadãos” (MALUFE, 1961, 313-

14 p.).  

Democracia Liberal e Social. Segundo Miguel Alfredo Malufe, a Democracia 

que vinha em pela ascensão desde a Revolução Francesa é sepultada juntamente, com a 

Grande Primeira Guerra. Pois, a Constituição de Weimar abriu outra vertente a 

Socialdemocracia, agora, mais na prática e não teórica havia uma Constituição Nacional 

nesses parâmetros. O Estado Liberal caiu devido a sua dedicação ao plano político-

jurídico, e não cuidaram da parte: socioeconômica, e sem ressaltar que característica do 

Estado já por si só era individualista, deslocando o todo como Sociedade. Não cuidando 

de ambos. O Estado Liberal foi um Pai Ausente, mesmo estando tão perto. Acabou 

estabelecendo o Estado-Polícia, ou seja, o prisma central é o Jurídico. Todo o resto não 

existe, “indiferente aos problemas sócio-ético-econômicos, acarretou e o desequilíbrio 

social, a luta entre o capital e o trabalho e o desencadeamento dos atos de violência das 
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massas proletárias, máxime, quando insufladas pelo manifesto comunista” (MALUFE, 

1961, 315-16 p.). O efeito da Revolução Industrial foi uma minoria riquíssima, e uma 

maioria paupérrima. O Estado Revolucionário Francês segundo Thierry Maulinier se 

tornou: “o reino cidadãos teoricamente livres e materialmente escravizados” 

(MAULINIER apud MALUFE, 1961, 316 p.).     

Fundamentos da Democracia Social: as bases da Democracia foram estacadas 

sobre os escombros do Estado Liberal Individualista. Essa Nova Ordem tem por base a 

“Justiça Social” (MALUFE, 1961, 316 p.). Não tem como negar que o Socialismo em 

certos pontos não tenha tido suas vitórias, é só percebermos a diferença do Estado Liberal 

Individualista para o Estado Social Coletivista. Estado Ausente, agora, é intervencionista, 

é harmonizador. Procura colocar as coisas no seu devido lugar. A Nova Democracia 

acolhe:  

 

Intervenção do Estado. Segundo Miguel Alfredo Malufe Neto, o Estado 

Moderno é um polvo-ideológico. Pois, em sua estrutura é liberal, em seu Projeto de Ação 

é Socialista, e funcionalmente, é uma Democracia Orgânica. A Social Democracia redigiu 

uma espécie de “Declaração dos Direitos Fundamentais da Sociedade” (MALUFE, 1961, 

317 p.). O homem tem duas dimensões: como pessoa humana e como unidade do corpo 

social. “Entre os direitos sociais e direitos individuais, o Estado Social-Democrático é 

aparelhamento de equilíbrio, um fator de harmonia, um órgão coordenador das atividades 

Cooperativas; 
Associações e 

Sindicatos

Insituições de 
Previdência

Promove a Revisão de 
Leis

Cria o Ministério do 
Trabalho e outros (...)
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essenciais e promotor justiça social” (MALUFE, 1961, 317 p.). Algumas características 

são fundamentais para a Base do Estado Social-Democrático:  

      

 Em suma, falar de Democracia é sinônimo de política, que sempre enganou o 

povo. E nunca lhe deu educação ao povo, que é o senhor em sua totalidade para fazer esse 

mesmo Estado Democrático de Direito evoluir. Nos países de Terceiro Mundo, além de 

não estudarmos política desde os colégios. A ausência de uma educação de qualidade, ou 

quando se tem escolas e professores. Atualmente, não se tem o básico para um Estado 

Social-Democrático: saúde; segurança; educação. Para que, a evolução do Estado, seja 

plena e contínua.     
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