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 A ciência econômica presente no cotidiano social elabora e molda as estruturas da 

sociedade, influenciando as ações de cada indivíduo a todo momento, atribuindo motivações para 

a vida em sociedade, que impactam as relações que ocorrem diariamente entre indivíduos. 

Ademais, o indivíduo não dispõe de todo conhecimento para a tomada de decisão, o que nos traz a 

tentar encontrar a melhor forma de formulação e aplicação das políticas públicas que atinjam o 

bem-estar da sociedade. 

O Projeto de pesquisa tem como objetivo o estudo bibliográfico, qualitativo, exploratório e não 

experimental das obras bibliográficas de Friendrich Von Hayek referente aos aspectos abordados 

nas conjunturas a respeito do mais adequado funcionamento das políticas públicas, reestruturando 

a atuação dos mecanismos governamentais e seus limites coercitivos. O autor mencionado foi um 

importante economista filiado a Escola Austríaca de Economia e influenciado por Ludwig Von 

Mises a concordar no fato de o livre mercado ser superior às intervenções governamentais e 

descrever diversos aspectos que puderam agregar conhecimento para o pensamento austríaco. 

Dessa forma, sendo como principal método do projeto, a pesquisa e a análise bibliográfica, com 

foco no objetivo mencionado, obtido através das obras: Os Fundamentos da Liberdade; O Caminho 

da Servidão; Law, Legislation and Liberty; A Arrogância Fatal; Temas de La Hora Actual; Studies 

in Philosophy, Politics and Economics; New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the 

History of Ideas e Studies on the Abuse and Decline of Reason. Após isto, será feita a classificação 

pelo método de Anderson, que divide as políticas públicas em substantivas ou procedimentais; 

distributivas, regulatórias, autorregulatórias ou redistributivas; materiais ou simbólicas; provisão 

de bens públicos/coletivos ou privados. 
Ainda se mantém a análise e estudo por meio dos relatórios feitos das obras trabalhadas do autor 

de qual o melhor modo de funcionamento das políticas sociais e com isso, não há conclusões 

precisamente finais. Contudo, é possível considerar aspectos mencionados pelo autor e muito 

abordado nas análises, como, por exemplo, o fato de ele considerar os erros existentes no sistema 

capitalista e afirmar que o socialismo não é a melhor maneira de acabar com tais erros, na verdade, 

usar o socialismo para acabar com os erros do capitalismo seria um erro muito mais grave e em 

vista disso, defende que com toda riqueza existente no mundo, poderia alternativamente, ser 

desempenhada uma garantia de mínimo para cada um, de modo que o ser humano pudesse assim, 

alcançar individualmente seus fins, ou seja, um estímulo ao indivíduo. 

Em síntese, pode ser destacado até o momento que no campo do liberalismo Hayek propõe em 

todas suas obras a importância da valorização do indivíduo e suas características singulares, bem 

como no livro O Caminho da Servidão destaca os princípios liberais e os perigosos do socialismo, 

que desconsidera a diversidade e a pluralidade existente na sociedade. Além disso, outro destaque 

da análise foi a descentralização econômica, sem que o poder de definição de justiça estivesse na 

mãos do estado e a livre concorrência ser somente uma condição necessária para outras liberdades 
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do indivíduo, do modo como ele irá escolher atender às suas necessidades, de como desejar viver, 

de definir suas metas para a vida, em outras palavras, o indivíduo escolhe a melhor maneira de 

atingir seus propósitos pois, somente ele sabe o que melhor para si mesmo de acordo com suas 

experiências. 

 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Hayek. Indivíduo. Estado. Sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 


