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NOSSO TRABALHO É UMA
HOMENAGEM A TODOS OS
AMANTES DA LIBERDADE

SOBRE NOSSO
THINK TANK

Se a liberdade é uma coisa, que seja buscada. Se é um caminho, que seja trilhado. Se é uma relação,
que seja vivida. Se é uma corrente, que seja ampliada. Se ela é nossa, que nunca nos seja roubada. Somos os
filhos de um amanhã melhor.
Cada pedaço de nossa luta na Universidade Libertária é sobre retirar o véu da ignorância que pesa
sobre as relações humanas. Não apenas aquele que reside nas nossas relações com o estado, mas também em
muitas das formas pelas quais nós interagimos uns com os outros, criam-se artifícios para não se ter que lidar
com as difíceis questões que se apresentam para todos.
Criam-se falsos encurtadores e caminhos obtusos, nos quais não apenas se deposita fé, mas caminhos
e encurtadores tais que muitos estão dispostos a darem suas vidas para ser capaz de preservar. Uma ironia
mordaz.
Afinal, como pode ser o caso que a Liberdade exija algo que não a viver? Como pode ser o caso que a
luta pela liberdade seja parte do processo de a domar? Fugimos dos caminhos fáceis. E até de coração aberto
pode se dizer que infelizmente, do ponto de vista do alcance e da extensão da operação fugimos dos caminhos
fáceis.

Claro que isso tem um peso enorme pra nós, mas felizmente estamos acompanhados de um público
fiel, leal e tão convicto da causa quanto nós que luta conosco no dia-a-dia por um mundo mais livre.

Ao longo deste último semestre tivemos muitas conquistas, que vocês
vão conhecer em mais detalhes ao longo deste documento, mas queremos
destacar algumas.

Recentemente reformulamos nossos objetivos, como será apresentado a seguir,
visando criar um ambiente sempre mais agradável e propício para levar as
ideias da liberdade. Passamos a usar em nosso dia a dia diversas ferramentas

da WEB3, que utilizam a Blockchain e outros elementos descentralizadores:
algo essencial para nós libertários, além de fugir da censura. A WEB3
proporciona, entre muitas coisas mais, ferramentas modernas de gestão que
nos permitem organizar os projetos de formas cada vez mais aperfeiçoadas
para que as pessoas possam contribuir nos projetos de maneira mais efetiva, e
assim elevar continuamente a nossa capacidade de produção.

Com o esforço conjunto de nossos doadores e mais de 40 profissionais e
diversos voluntários, conseguimos disponibilizar de forma totalmente gratuita a
tradução de 7 livros, ao total, em língua portuguesa:
❖ Homem, Economia e Estado com Poder e Mercado, a magnum opus de

Rothbard; Lançamento da versão digital em 2021.
❖ Socialismo, de Ludwig von Mises; Lançamento da versão física em 2021.
❖ O Mito da Defesa Nacional, um conjunto de artigos editados por Hans-Hermann

Hoppe. Lançamento da versão digital em 2021.
❖ Pelo Fim do Banco Central, um ataque direto aos bancos centrais, dirigido por
Murray Rothbard. Lançamento da versão digital em 2021.
❖ Da

Aristocracia

à

Monarquia

à

Democracia,

Lançamento da versão digital em 2022.

de

Hans-Herman

Hoppe;

❖ Revolução Satoshi,

de Wendy McElroy; Lançamento da versão digital e

física em 2022.
❖ Bastiat

Ainda

Invicto,

compilado

de

textos

de

Frédéric

Bastiat;

Lançamento da versão digital e física em 2022.
Dessas traduções, nosso primeiro livro físico disponível para compra em

capa dura foi Socialismo, de Ludwig von Mises, em outubro de 2021.
Logo após, devido ao grande sucesso, lançamos mais 04 livros em capa
dura sendo que um deles é Homem, Economia e Estado com anexo
Poder e Mercado, a magnus opus de Rothbard: Possuindo mais de 1300
páginas, dois volumes e um lindo box para acompanhar!

Nossos esforços renderam 05 livros publicados somente nesse primeiro
semestre, num total de 09 livros publicados! Sem contar as obras em
andamento, logo a serem reveladas.

Além disso, a Gazeta Libertária continua publicando diariamente,
contando com o apoio de voluntários e doadores, com sua missão de levar
notícias do dia a dia, artigos de opinião, guias, entrevistas e diversos outros

conteúdos livres do viés estatista e da grande mídia.

Por fim, temos o prazer de anunciar a criação do Instituto Ágora, onde
fomentamos práticas e iniciativas agoristas, bem como fornecemos
conhecimento inédito e acessível em português. Traduzimos e publicamos no

Instituto mais de 2300 páginas de artigos escritos por Samuel Edward Konkin,
sendo que muitos deles não estavam disponíveis na internet antes de nós.
E tudo isso só foi possível devido ao apoio de todos os nossos clientes,
doadores, voluntários e seguidores. Agradecemos por acreditarem em
nosso trabalho. Esperamos que todas as conquistas descritas aqui sirvam de
inspiração para que cada vez mais pessoas se juntem a nós.
Assinado: Todos os membros da Universidade Libertária.
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NOSSA MISSÃO
VERSÃO ANTERIOR

Levar as ideias de Liberdade
para o mundo e colocá-las em
prática para chegar a uma
sociedade livre e justa.
2
1. Não é necessário atingir todo o mundo,
sempre terão pessoas que não se
interessam pela liberdade.
2. Impossível de se chegar, sempre haverão
aqueles que violam a lei. É um trabalho em
constante evolução.

3. Em paralelo com o item 1,não precisa
atingir todos. Mas sim permitir que aqueles
que desejem possam viver sem ser
importunados.

NOSSA MISSÃO
VERSÃO ATUAL

Levar as ideias de Liberdade para
aqueles que querem ser livres e
auxiliar na formação de grupos
seguros, autossustentáveis e de
indivíduos livres (anarcovilas)

VISÃO
Construir um mundo onde indivíduos livres
vivam de forma segura, sustentável e de
pleno respeito à propriedade privada

NOSSOS
VALORES

✔ Respeito à Propriedade Privada
✔ Respeito à Liberdade de Expressão

✔ Sempre compartilhar nosso conhecimento
✔ Agir de maneira Ética

CONTEÚDO DE QUALIDADE

NÓS TEMOS O QUE
ELES NÃO TEM

Centenas de artigos, vídeos, textos e até
mesmo cursos gratuitos. Traduções e criação
de livros, podcasts, central de notícias em
tempo real, apoio aos projetos libertários e
muito mais.

O ESTADO NÃO É EFICIENTE

A POPULAÇÃO ESTÁ CONOSCO
A conscientização está cada vez maior. A
cada dia, mais e mais pessoas estão abrindo
os olhos para o problema que o estado é.
Nós levamos essa informação para elas.

INOVAÇÃO E EXECUÇÃO
Possuímos uma maneira diferente de ensinar.
Temos coragem em tomar iniciativas, o que
for preciso para criar uma sociedade livre.
Mostramos resultados reais e efetivos.

Em parceria ao influencer Rodrix Digital,

fomos convidados para participar na maior
conferência sobre Bitcoin e Blockchain da
América Latina: a Bitconf! O evento ocorreu

UNIVERSIDADE
LIBERTÁRIA NA
BITCONF

no dia 20/05/22 até 22/05/22 em São Paulo.
Foram três dias com muitas palestras,

debates, cursos, torneios e outras atividades.
Esta edição contou coo patrocínio Master da
CoinPayments, maior gateway de

pagamentos com criptomoedas do mundo!

Tivemos a honra de estar presentes nesse
evento, mostrando nossos produtos e ideias,

bem como dividindo espaço com grandes

UNIVERSIDADE
LIBERTÁRIA NA
BITCONF

nomes da comunidade cripto.

Nesta edição, a Bitconf e todos seus
participantes reafirmaram seu compromisso
com a liberdade. Confira algumas fotos

do evento a seguir!

PROJETOS ATUAIS Instituto
Somos um grupo de pessoas que apaixonados pelo Libertarianismo, mas desiludidos com a
situação atual de seu movimento, abraçaram com carinho o Agorismo e sua prática.
Os agoristas se caracterizam pela tríade sempre constante de princípios. Ágora, Anarquia
e Ação. Unir-se a Ágora é a missão central de cada agorista. Tornar a sua vida um

instrumento da sua liberdade é a Ágora. E os indivíduos aqui reunidos saúdam com vontade
e em voz alta a missão que lhes foi dada pelas suas próprias ideias.

PROJETOS ATUAIS Instituto
Traduzimos e publicamos no Instituto mais de 2300 páginas de artigos escritos por
Samuel Edward Konkin, sendo que muitos deles não estavam disponíveis na internet
previamente. Dessa forma, foi necessário fazer OCR de Scans de revistas antigas para
levar esse conhecimento ao público.

No Instituto está reunído grande parte do conhecimento agorista em português,
bem como um guia de estudos completo para os iniciantes. Conheça.

PROJETOS ATUAIS
A Gazeta Libertária é um jornal comprometido em trazer uma visão libertária

sobre notícias, além de espalhar e divulgar a cultura libertária, contribuindo com
diversos textos sobre política, economia, direito, ética etc.

Desejamos que nossas matérias sejas acessíveis para pessoas de todos os tipo, com
uma abordagem do ponto de vista libertário. Levando, assim, nosso principal
objetivo: Difundir os princípios da liberdade e responsabilidade individual.

Estamos em constante crescimento desde o re-lançamento da Gazeta Libertária, no dia 04 de
Outubro de 2021. Semanalmente postamos conteúdos, sejam eles notícias, textos de opinião,
guias, entrevistas e outros mais. Nossos textos são autorais ou recebidos de nosso público.

Prezamos por feedbacks e opiniões, buscando sempre melhorar!
O design de nosso site foi pensado visando a praticidade na leitura. Os textos são divididos

pelas categorias: Política, Economia, Direito, Ética e Criptomoedas. Cada uma delas aborda
diversos temas relacionados a categoria-mãe.
Visite nosso site aqui.

PROJETOS ATUAIS ODYSEE

(versão anterior)

Nas plataformas mais populares, como o Youtube, o risco de sermos bloqueados ou ter vídeos
tirados do ar é muito grande. Dessa forma, todo nosso trabalho de anos poderia ficar fora do ar
pois produzimos um conteúdo que vai “contra a maré”. A Odysee entra como uma solução para
esse problema: Não existe manipulação de conteúdo, como nas outras plataformas. Ela usa o

LBRY, onde todos os conteúdos ficam lá para sempre e apenas o próprio criador pode excluir. Nos
entregando assim, uma forma mais livre e segura de produzir conteúdo.
Como uma evolução dos nossos antigos projetos na Odysse, passamos a utilizar a WEB3
amplamente. Confira a seguir.

WEB3
PROJETOS ATUAIS WEB3
A WEB3 é esse terreno inovador, curioso e diverso construído através da junção de
ferramentas WEB com a Blockchain e outros elementos descentralizadores. Para
nós é parte ativa de onde produzimos conteúdo e interagimos atualmente. Para conhecer

um pouco mais sobre essa nova realidade e nos acompanhar em posts e ferramentas
exclusivas, confira nossa lista e faça seu onboarding!

➢ Hive: Um ecossistema baseado na produção de conteúdo com recompensas para todos os
participantes. O número de artigos e conteúdos mais densos torna esse um ambiente
particularmente propício para a UL. Torne-a sua nova rede social.

WEB3
PROJETOS ATUAIS WEB3
➢ Mirror: Um local para nossos artigos visitarem os mais diferenciados tipos
de ferramentas do mundo NFT e propiciarem coleções únicas para todos

que se identificarem com nossos conteúdos. Colecione nossos artigos.

➢ Matrix: Como libertários valorizamos profundamente a privacidade e a
liberdade de expressão. Esses dois elementos estão contidos fortemente
no Matrix que possibilita a todos um meio livre e descentralizado de
comunicação. Substitua o Telegram.

WEB3
PROJETOS ATUAIS WEB3
➢ Dework: Contratar pessoas de forma descentralizada era algo que pensavámos que
fosse ser impossível de ser realizado nos próximos 30 anos. O Dework deu o primeiro
passo para tornar isso possível. Comece a trabalhar.
➢ Brave: Falar do Brave é difícil porque somos fãs absolutos dele. É o navegador de todos

da Universidade Libertária e não apenas compete com outras alternativas
centralizadas, como é imensamente superior em múltiplos aspectos
a todas elas. É o navegador do futuro, inclusive estamos usando o
Brave nesse exato minuto para construir esse relatório.

Mude seu navegador.

WEB3
PROJETOS ATUAIS WEB3
➢ Giveth: Uma forma de apoiar suas iniciativas favoritas é por meio de um token
pensada não em beneficiar apenas a parte que recebe a doação, mas também a parte
que doa. Para tal, surgiu a Giveth, um meio de finança regenerativa que impera na
WEB3. Apoie uma Iniciativa.

➢ Urnowhere: O Metaverso um dia será uma realidade. Enquanto não estamos nela,
alguns sites criam uma experiência interessante e agradável.
Conheça nosso metaverso no Urnowhere

PROJETOS ATUAIS
A Editora Konkin surgiu devido a um vácuo de publicações de cunho libertário, por outras
editoras focarem seu editorial em liberalismo clássico. Enxergamos então, a oportunidade
de trazer ao público brasileiro diversas obras que precisavam ser traduzidas.

O objetivo é disponibilizar toda a grande literatura libertária internacional
em português, assim como fomentar a produção autoral brasileira.

RESULTADOS SEMESTRAIS
Confira nossos números

Acessos ao site
28.500

Voluntários
+100

Seguidores nas
redes sociais
+125.400

Artigos publicados
339

Livros publicados
05

Vendas
222

Visualizações
79.627

Total de Cursos
13

CONFIRA AS
TRADUÇÕES JÁ
FEITAS PELA
EDITORA KONKIN
Já são 9 livros publicados e
diversos outros em andamento

HOMEM, ECONOMIA E ESTADO
PRIMEIRO LIVRO TRADUZIDO
Um verdadeiro Magnum Opus. Grande tratado de Murray N.
Rothbard Man, Economy, and State e seu texto complementar
Power and Market, são aqui combinados em uma única edição.
Ele fornece uma apresentação abrangente da teoria econômica
austríaca, uma reconstrução de muitos aspectos dessa teoria,
com uma crítica rigorosa das escolas alternativas e um olhar
inspirador.
A economia nesse maravilhoso livro emerge como a bela lógica
subjacente à ação humana num mundo de escassez, a clareza
sobre como as trocas voluntárias tornam possíveis às pessoas
cooperarem para a sua melhoria de vida mútua. Vemos como o
dinheiro facilita isto, e também como o empreendedorismo é a
força motriz do mercado.
28 pessoas ajudaram a fazer a tradução e revisão deste livro.
DOWNLOAD DO LIVRO

COMPRAR BOX LIVRO FÍSICO

COMPRAR KINDLE

SOCIALISMO: UMA ANÁLISE
ECONÔMICA E SOCIOLÓGICA
SEGUNDO LIVRO TRADUZIDO E PRIMEIRO LIVRO FÍSICO
O Socialismo é mais famoso pelo penetrante argumento do
cálculo econômico de Mises. O livro contém muito mais, no
entanto. Mises não apenas mostra a impossibilidade do
socialismo: ele defende o capitalismo contra os principais
argumentos que os socialistas e outros críticos levantaram
contra ele e demonstra que o capitalismo é a verdadeira
democracia econômica.
Este livro aborda as questões contemporâneas da desigualdade
econômica, analisa medidas de reforma, como previdência social
e legislação trabalhista. Mises também mostra que não há
tendência ao monopólio em um sistema de mercado livre.
Encontramos uma verdadeira enciclopédia de tópicos vitais nas
ciências sociais, todos analisados com a combinação única de
erudição histórica e visão penetrante de Mises.
DOWNLOAD DO LIVRO

COMPRAR LIVRO FÍSICO

COMPRAR KINDLE

O MITO DA DEFESA NACIONAL
TERCEIRO LIVRO TRADUZIDO
Este livro foi escrito por diversos contribuintes, como HansHerman Hoppe, Walter Block, Jeffrey Hummel e outros.
Hans-Hermann Hoppe mostra em detalhes como uma sociedade
anarquista lidaria com a proteção. Ele sugere que as agências de
proteção estariam vinculadas às seguradoras, por exemplo.
Walter Block enfrenta o problema dos bens públicos de frente.
Não é verdade, diz ele, que a defesa deva ser fornecida a todos.
Ao contrário, o mercado tem meios de excluir do recebimento de
proteção quem não compra serviços de defesa.
O livro contém muito mais; como exemplo, o distinto filósofo da
ciência Gerard Radnitzky desafia a visão de que as democracias
são mais pacíficas do que outras formas de governo. Os leitores
em busca de uma alternativa inteligente para os brometos
rançosos que dominam o pensamento atual sobre a defesa
nacional encontrarão exatamente o que procuram neste livro.

DOWNLOAD DO LIVRO

COMPRAR LIVRO FÍSICO

COMPRAR KINDLE

PELO FIM DO BANCO CENTRAL
QUARTO LIVRO TRADUZIDO
Muito se discute acerca de quais são as principais
instituições governamentais de manutenção e extensão do
poder do estado sobre o indivíduo.
Nesse livro, esclarece-se a verdadeira natureza do banco
central, conta-se a história de como timidamente no inicio
e em grandes braçadas depois, foi se tornando a principal
forma de controle do estado sobre a economia e propõe-se
uma solução definitiva para substituir o Banco Central! Esse
livro é um “must-read” da economia austríaca e representa
uma análise ainda atual das nuances que permeiam e
circundam o Banco Central!

DOWNLOAD DO LIVRO

COMPRAR KINDLE

BASTIAT AINDA INVICTO
QUINTO LIVRO TRADUZIDO
Nesta obra inédita, composta por diversos textos
paralelos, Frédéric Bastiat desafia seus adversários
contemporâneos — e de forma indireta, seus atuais
sucessores — a defender o protecionismo, que o autor
acusa de ser uma espécie de pré-comunismo. Mas
isso está longe de ser tudo.
Com toda a grandiloquência e paixão que transborda
direto de suas palavras, Frédéric Bastiat é capaz de
conquistar a simpatia — quando não a confiança —
até mesmo dos mais convictos defensores do
comunismo e protecionismo. Sem dúvida um autor
indispensável
para
aqueles
que
buscam
o
conhecimento, e principalmente a paixão, necessário
para lutar pela liberdade.
DOWNLOAD DO LIVRO

COMPRAR LIVRO FÍSICO

COMPRAR KINDLE

REVOLUÇÃO SATOSHI
SEXTO LIVRO TRADUZIDO
A Revolução Satoshi é, sem dúvidas, diferente de tudo o que
você já leu — tanto sobre Cripto quanto sobre revoluções.
Essa obra prima histórico-teórico-econômica da Cripto não é,
de forma alguma, apenas um tímido convite: é um caminho
sem volta para uma revolução — A Revolução Satoshi.
Nesta obra, Wendy McElroy, a principal pesquisadora da
tradição austro-libertária e amiga pessoal de longa data de
Murray Rothbard, o pai do libertarianismo, e de Edward
Konkin, o pai do agorismo, mostra, através de diversos fatos
históricos, de teorias austro-libertárias e anarquistas, que a
Cripto vai muito além de um “milagre tecnológico”: a Cripto é
uma arma revolucionária — e de uma revolução que, de forma
silenciosa, atravessou as eras e as fronteiras regionais da
história humana desde séculos passados até os dias de hoje.
DOWNLOAD DO LIVRO

COMPRAR LIVRO FÍSICO

COMPRAR KINDLE

DA ARISTOCRACIA À
MONARQUIA À DEMOCRACIA
SÉTIMO LIVRO TRADUZIDO
Este ensaio providencia uma introdução ideal ao extenso
registro do pensamento político de Hoppe, e, neste ensaio em
específico leitores ganharão um entendimento claro da essência
de suas ideias sobre o crescimento do governo. Hoppe nos
mostra a “evolução” do governo desde os sistemas
aristocráticos medievais, passando pelo absolutismo real e
culminando na democracia tal como temos hoje. Neste ensaio
são investigadas as causas de cada uma das transições
ocorridas. A natureza de cada forma de governo também é
discutida; bem como também são elencadas as consequências
desse processo histórico em especial para a liberdade humana,
e também são investigadas possíveis ocorrências futuras que
possam favorecê-la.
COMPRAR KINDLE

MANUAL DA AÇÃO LIBERTÁRIA
APENAS DIVULGADO POR NÓS
Este livro foi escrito por libertários que tem como
objetivo auxiliar no processo pelo qual as pessoas se
tornam livres para seguirem seus próprios objetivos e
buscarem a felicidade.
O propósito é que ao final deste livro, que não é nada
mais e nada menos do que um manual de estratégias
políticas da ação direta libertária, o leitor compreenda
que não é necessário somente o exercício de nosso
pensamento para a conclusão e a efetivação das
nossas ideias, mas que é necessário praticar a
liberdade e lutar por ela de todas as maneiras
possíveis.
DOWNLOAD DO LIVRO

O ALVORECER DA LIBERDADE
NOSSO PRIMEIRO LIVRO AUTORAL
Este é nosso primeiro livro publicado. Desenvolvido
com a ajuda de ardosos defensores da liberdade, está
disponível gratuitamente em formato ePub e PDF.
Queremos demonstrar o que aprendemos sobre a
liberdade e queremos ser vistos como referência do
estudo da liberdade no Brasil e no mundo.
O livro foi feito com a intenção de ser uma porta de
entrada para o processo de compreensão do que é ser
livre e como alcançar a liberdade.

DOWNLOAD DO LIVRO

NOSSO CONTATO
Vamos conversar!

EMAIL
contato@universidadelibertaria.com

SITES
https://www.universidadelibertaria.com.br/
https://gazetalibertaria.news/
https://konkin.com.br/
https://agorismo.com.br/

TELEFONE
(11) 98535-0502
t.me/uniliber

