Relatório 2021

TRANSFORMAR E ENSINAR
Difundindo e aplicando os princípios da
liberdade e responsabilidade individual.

SOBRE NOSSO
THINK TANK
NOSSA MISSÃO
NOSSOS VALORES

Levar as ideias de Liberdade
para o mundo e colocá-las em
prática para chegar a uma
sociedade livre e justa.
✓ Respeito à Propriedade Privada
✓ Respeito à Liberdade de Expressão
✓ Sempre compartilhar nosso conhecimento
✓ Agir de maneira Ética

OBJETIVOS
Queremos chegar em uma sociedade
livre, em que:
❖ Os direitos de propriedade são
respeitados.
❖ Que seja mais justa, isto é, que todos
realmente sejam iguais perante a lei.
❖ Cada um possa buscar o melhor para
sua vida, de forma pacífica.

❖ Ninguém dependa ou seja oprimido
por políticos e outros agressores.

CARTA AO LEITOR
Quando criamos a Universidade Libertária, há quase três anos atrás, tínhamos em

mente dois objetivos principais:
➢ Primeiro, que cada vez mais pessoas tivessem acesso a conteúdos de qualidade sobre
libertarianismo, não apenas superficialmente, mas também com profundidade para
aqueles que quisessem se aprofundar.

➢ Segundo, que as pessoas pudessem aplicar e praticar no dia a dia o que aprenderam.
E ficamos muito felizes de perceber que no último ano demos um grande salto nessa
direção. São inúmeras realizações e conquistas que vocês vão poder conhecer em
mais detalhes ao longo deste documento, mas queremos destacar algumas.

CARTA AO LEITOR
Alinhados com nosso objetivo de trazer conteúdos de qualidade, lançamos a Editora Konkin,
em que, com o esforço conjunto de nossos doadores e mais de 40 profissionais e voluntários

conseguimos disponibilizar de forma totalmente gratuita a tradução de 4 livros inéditos em
língua portuguesa:
❖ Homem, Economia e Estado com Poder e Mercado, a magnum opus de Rothbard;
❖ Socialismo, de Ludwig von Mises (também disponibilizado em versão impressa capa dura);

❖ O Mito da Defesa Nacional, um conjunto de artigos editados por Hans-Hermann Hoppe.
❖ Pelo Fim do Banco Central, um ataque direto ao FED (e a todos os bancos centrais) dirigido

por Murray Rothbard

CARTA AO LEITOR
Além disso, relançamos a Gazeta Libertária no dia 04/10/2021, com o objetivo de levar
notícias do dia a dia, artigos de opinião, guias, entrevistas e diversos outros conteúdos livres
do viés estatista da grande mídia.
Além disso, continuamos cumprindo nossa missão, disponibilizamos o primeiro curso online
sobre Agorismo do mundo, ensinando e incentivando milhares de pessoas a colocar a
liberdade em prática. Agora já são 13 cursos em nossa plataforma, distribuídos em 4 trilhas
diferentes.
Por fim, tivemos o prazer de anunciar o primeiro experimento libertário de educação do

mundo: a Academia Libertária, com jovens bolsistas estudando integralmente em uma casa
de estudos voltados a eles, dedicados a ampliarem seus conhecimentos nas suas respectivas
áreas com orientação e direção da Universidade Libertária.

CARTA AO LEITOR
E tudo isso só foi possível devido ao apoio de todos os nossos doadores, voluntários e

seguidores. Esperamos que todas as conquistas descritas aqui sirvam de inspiração para que
cada vez mais pessoas se juntem a nós nesta luta por um mundo mais livre, justo e pacífico.

Daniel, Gustavo e Isabel
Fundadores da Universidade Libertária

RESULTADOS UNIVERSIDADE LIBERTÁRIA
Veja nossos números nesse ano

Acessos ao site
79.909

Voluntários
+100

Seguidores nas
redes sociais
+40000

Livros autorais e
traduções
06

Artigos publicados
62

Vídeos publicados
+300

Visualizações
489.053

Total de Cursos
13

PROJETOS ATUAIS
-

Academia Libertária

Academia Libertária: Abrimos uma casa com um investimento significativo em livros e materiais para

acomodar jovens dedicados exclusivamente a vida intelectual, com a intenção de criar a próxima geração de
pensadores intelectuais libertários.
-

Bolsas Estendidas: Fornecemos bolsas a pessoas com projetos de pesquisas em diversos assuntos para que
eles possam pesquisar fora das universidades assuntos importantes para a vida humana.

Visualizações
7.000

Participantes
06

Seguidores nas
redes sociais

525

Artigos Publicados
por nossos alunos

06

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 perfis, com uma abordagem do ponto de vista
libertário. Levando, assim, nosso principal objetivo: difundir os princípios da liberdade e responsabilidade individual.

Acessos ao site
6000

Voluntários
17

Seguidores nas
redes sociais
9362

Post publicados
240

Engajamento em
constante crescimento

Aumentamos a frequência de 2 posts por dia para 3 ! Desejamos aumentar para 4 diariamente em breve.

Estamos em constante crescimento desde o relançamento da Gazeta Libertária, no dia 04 de
Outubro de 2021. Todos os dias postamos conteúdos, sejam eles notícias, textos de opinião,

guias, entrevistas e muitos outros. Nossos textos são autorais, traduções ou recebidos de nosso
público. Prezamos por feedbacks e opiniões, buscando sempre melhorar!
O design de nosso site foi pensado visando a praticidade em ler nossos textos. Também há
uma área para um agregador de conteúdos, em tempo real: O Novidades Ancap.
Visite nosso site aqui.

PROJETOS ATUAIS
Estamos fazendo cada vez mais vídeos exclusivos na Odysee. Isso se deve ao fato que nas demais
plataformas, como o Youtube, o risco de sermos bloqueados ou ter vídeos tirados do ar é muito
grande. Arriscando assim, colocar todo nosso trabalho de anos 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.

-

Odysee Convida: Programa diário em parceria com a Odysee. Entrevistamos
diversos criadores de conteúdo dessa plataforma e criamos tutoriais e afins voltados
a explicar a plataforma.

-

Parceria Institucional: Criamos conteúdo escrito para a Odysee e temos uma ponte

da nossa sala do Telegram com a sala da Odysee de Libertarianismo no Discord
brasileiro da Odysee.

PROJETOS ATUAIS
A Editora Konkin surgiu devido a um vácuo de publicações de cunho libertário, devido as 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.

6776

Downloads

Voluntários
+40

Seguidores
1430

Confira a seguir as traduções já feitas pela Editora Konkin.

Traduções
04

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

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

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

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

MANUAL DA AÇÃO LIBERTÁRIA
APENAS DIVULGADO PELA UNIVERSIDADE
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
PRIMEIRO LIVRO AUTORAL DA UNIVERSIDADE
LIBERTÁRIA
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

PROJETOS FUTUROS
❑ Tradução de uma série de artigos do Bastiat, do francês para o português;
❑ Continuar traduções de diversas obras libertárias;
❑ Produzir mais livros autorais;

❑ Lançar 02 novos cursos na plataforma;
❑ Sistema de recompensa para voluntários;

NOSSO CONTATO
Vamos conversar!

EMAIL

contato@universidadelibertaria.com

SITE

https://www.universidadelibertaria.com.br/
https://gazetalibertaria.news/

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

