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Resumo 

Este estudo busca fazer uma análise dos conceitos de 
liberdade na literatura do Friedrich Hayek e do John 
Rawls, estabelecer diferenças e similaridades e buscar 
uma alternativa para a aplicação desses conceitos no 
âmbito jurídico brasileiro.  

Introdução  

Esse projeto possui o objetivo de esclarecer o conceito de 
liberdade segundo duas visões liberais distintas: um deles 
é construído por Friedrich Hayek, um economista que 
defendeu o individualismo desde o início de sua carreira; 
o outro é construído por John Rawls, um filósofo político 
que dedicou boa parte de sua carreira ao estudo da 
filosofia moral. Além disso, busca traçar as similaridades 
entre os diferentes liberalismos, para demonstrar a 
coexistência das duas vertentes em um único sistema.  

Material e Métodos 

Nesta pesquisa foi utilizado  o método dedutivo, partindo 
de conceitos universais para a aplicação no âmbito 
político-jurídico brasileiro. Entre as técnicas de pesquisa 
destaca-se a de natureza bibliográfica, com a análise de 
dados contidos em diversos meios, tanto documental 
como também digital, obtidos em publicações científicas, 
como teses, dissertações e outras referências 
bibliográficas. 

Resultados e Discussão 

Com base na pesquisa realizada, foi possível observar 
uma visão diferente, porém não antagônica dos autores 
sobre a liberdade. Hayek apresenta um conceito de 
liberdade negativa, ou seja, a não interferência do Estado 
na esfera individual. Segundo Hayek, a interferência de 
aspectos da vida social interfere na vida política do 
indivíduo, negando suas esferas autônomas e ignorando 
a soberania do indivíduo. O economista também defende 
a liberdade individual em razão da liberdade econômica, 
pois em um mercado livre o indivíduo possui um leque 
muito maior de escolhas, exercendo assim a liberdade por 
completo Já John Rawls defende a liberdade em razão da 
igualdade. Além das liberdades individuais(liberdade de 
expressão, livre associação, etc.), Rawls defende um 
sistema em que as desigualdades sejam levadas em 
conta, mas que não  
 

deixe de responsabilizar os indivíduos pelos seus atos. 
Rawls também difere de Hayek em relação ao aspecto 
econômico da igualdade, pois ele defende que os direitos 
sociais básicos não sejam abandonados em prol dos 
interesses econômicos. 

Conclusão  

Ainda que os dois autores apresentem divergências na 
concepção do conceito de liberdade, é possível traçar um 
paralelo no pensamento de ambos nos conceitos de 
justiça social e “Rule of law” (que poderia ser traduzido 
como “Estado de Direito”). John Rawls considera a justiça 
social como o resultado de um sistema que considera as 
escolhas de pessoas livres e racionais, colocadas em 
uma posição de igualdade. Seguindo essa linha de 
raciocínio, na obra “Constitution of Liberty”, Hayek 
defende a justiça social como um meio para reparar 
algumas falhas de mercado que geram consequências na 
sociedade. Ambos os autores também fazem uma defesa 
ampla da estabilidade das instituições no Estado de 
Direito, e também defendem a universalidade e 
imparcialidade da lei, já que assim os indivíduos 
conseguem aplicar a norma abstrata ao caso concreto.  
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