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O PAPEL DO ESTADO NAS VISÕES DE KEYNES E DE HAYEK 

Thiago de Oliveira Iatarola*, Rogerio Pereira De Andrade.  

Resumo 

Neste trabalho, buscou-se identificar e organizar, destacando-se semelhanças e diferenças, as visões de dois dos mais 
influentes economistas do século XX, John Maynard Keynes e Friedrich August von Hayek, sobre as funções que 
deveriam ser desempenhadas pelo Estado. Será avaliado a hipótese segundo a qual Hayek constitui um herdeiro do 
liberalismo clássico, apesar de algumas “concessões” à ação do Estado, enquanto Keynes é um  liberal  “construtivista”, 
no sentido de que o primeiro defende a economia de mercado a partir de uma abordagem  evolucionária e menor 
intervencionismo; e o segundo defende uma maior atuação do Estado para permitir a própria manutenção do 
capitalismo. Suas abordagens especulam, portanto, duas visões distintas do papel do Estado no sistema econômico. 
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    Introdução                  
a      Ao longo da década de 1930, Keynes e Hayek 
protagonizaram um dos mais importantes debates 
econômicos ao apresentarem distintas interpretações 
acerca dos determinantes dos ciclos econômicos. As 
contribuições desses autores não se restringiram, porém, 
à ciência  econômica, havendo também 
relevantes trabalhos no campo da filosofia política e 
social, os quais serão o foco da presente pesquisa. 

Vale destacar que apesar de tanto Keynes 
quanto Hayek partirem de um problema econômico 
semelhante – a  ideia de que o conhecimento é falível1  - 
e defenderem valores liberais como a liberdade de 
expressão, a propriedade privada, a liberdade de ação 
dos indivíduos e a igualdade das pessoas perante a lei, 
além de recusarem uma política de classes, as 
conclusões a que os autores chegam em relação a qual 
deve ser o papel do Estado são distintas, havendo a 
defesa de um maior intervencionismo em Keynes. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 
justamente identificar a agenda de ação do Estado 
proposta por Keynes e Hayek, detalhando suas 
semelhanças e diferenças. A justificativa de escolha 
deste tema está em sua constante discussão ao longo  
de todo o desenvolvimento da Economia Política e pelo 
fato de que geralmente a comparação desses autores é 
centrada no debate econômico travado por eles, mesmo 
que haja importantes pontos de tensão entre suas 
contribuições à filosofia política e social. 

 

  Resultados e Discussão  
A pesquisa foi iniciada através da investigação 

das epistemologias propostas por Keynes e Hayek, uma 
vez que elas constituem a base de sustentação das 
filosofias políticas e sociais dos autores. Nesse sentido, 
observou-se que a falibilidade do conhecimento é ponto 
central para ambos, havendo em Keynes o conceito de 
‘incerteza” inerente à passagem do tempo e, em Hayek, 
a dispersão do conhecimento associada ao fato da 
sociedade ser uma “ordem complexa”. 

para a formação de convenções que aprimoraram as 
forças do laissez-faire e garantem a própria manutenção 
da ordem liberal. Já Hayek vê com bastante ceticismo a 
capacidade do Estado em coordenar os agentes através 
da imposição da razão e, defenderá a descentralização 
do poder para que menos informação seja perdida na 
sociedade e para que o conhecimento de situações 
particulares de tempo e espaço sejam melhor 
aproveitados. Em sua visão, a liberdade é entendida em 
seu sentido negativo, havendo a defesa para que o 
indivíduo utilize plenamente seu conhecimento, aptidões 
e capacidade de previsão. 

Apesar desta tensão, porém, há semelhanças 
nas visões dos dois economistas, principalmente no que 
tange a oferta de bens públicos e serviços básicos à 
população. Tais “concessões” ao Estado inclusive 
levaram a uma crítica a Hayek por economistas 
austríacos, que alegavam que ele estaria se  
distanciando do liberalismo clássico. Tal crítica, porém, 
ignora o contexto da pós-segunda-guerra que se dão 
essas “concessões” e o conjunto de toda sua obra. 

 

  Conclusões  
Conclui-se que a hipótese inicial segundo a qual 

Hayek constitui um herdeiro do liberalismo clássico 
enquanto Keynes um liberal “construtivista” pode ser 
considerado válida. As epistemologias e certos valores 
liberais desses autores são semelhantes, mas eles 
encontram saídas distintas para solucionar os problemas 
enfrentados pela sociedade, havendo a defesa de um 
maior intervencionismo em Keynes. 
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A partir disso, depreende-se que Keynes vê o    
Estado como instituição capaz de diminuir a incerteza 
dos agentes ao fornecê-los informações e coordenar 
suas ações, sendo a razão um importante mecanismo 
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