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Liberalismo é antes de tudo liberdade

Liberdade entendida como ausência de coerção de indivíduos sobre 
indivíduos. É a adesão ao princípio de que a ninguém é permitido 
recorrer à força ou à fraude para obrigar ou induzir alguém a fazer
o que não deseja.
 
Liberalismo é um sistema baseado na liberdade e pressupõe, 
necessariamente, que não haja restrições à propriedade privada
dos meios de produção e que haja plena liberdade de entrada no 
mercado. Liberalismo é liberdade política e liberdade econômica.
É ausência de privilégios e igualdade perante a lei. Os liberais 
defendem o livre mercado e a soberania do consumidor. 

O liberalismo é uma doutrina voltada para a melhoria das condições 
materiais do gênero humano. Seu propósito é reduzir a pobreza e a 
miséria e o meio que propõe para que esse objetivo seja atingido
é a liberdade."

Donald Stewart Jr. 
Empresário e fundador do Instituto Liberal 
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Por liberalismo  pode-se entender três coisas

Para aprender sobre liberalismo 

Cursos  

Não consigo fazer cursos agora 

Pensadores liberais 

Quero entender sobre liberalismo na prática 

Redes sociais
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a vida humana apenas 

É uma visão de mundo
de acordo com a qual 

faz sentido em liberdade.

É uma doutrina, isto é,
um conjunto sistematizado
de ideias, valores, princípios
e conhecimentos sobre a 
importância radical da 
liberdade e das instituições 
que a tornam possível.

03
É um movimento político, partidário ou não, favorável ao 
estabelecimento de uma ordem liberal baseada naquelas 
instituições garantidoras dos direitos individuais. 

Por liberalismo pode-se entender três coisas:

0201

Og Leme  
Economista, ex-assessor econômico do Ministro Roberto Campos

e um dos fundadores do Instituto Liberal
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É a mais antiga organização do movimento liberal em
atividade no Brasil e foi responsável pela origem de diversos 
institutos liberais espalhados em todo o país.

    Tolerância

    Descentralização do poder

O Instituto Liberal foi fundado em 1983 para promover a
pesquisa, a produção e a divulgação de ideias, teorias e conceitos 
sobre as vantagens de uma sociedade baseada nos princípios
do liberalismo.

Para cumprir sua missão, são realizadas publicações, cursos, 
palestras e conferências.  Propõe-se a colaborar com
todas as instituições que defendem as mesmas ideias
e prestigiar as diferentes correntes do liberalismo.

Os princípios fundamentais são:

    Liberdade
    Propriedade
    Justiça

    Estado de direito

    Economia de mercado

    

Instituto Liberal

Para aprender sobre liberalismo
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    Gestão 

O IFL atualmente está presente em: 
   

    Liderança 

    Estado democrático de direito

    Princípio da subsidiariedade

A formação no IFL é voltada para jovens de 20 a 35 anos e é 
equivalente a um MBA. Tem duração média de dois anos e o 
ciclo de formação é fundamentado em três pilares: 

    Liberalismo

O Instituto de Formação de Líderes é um centro de formação que 
tem o objetivo de formar líderes em gestão empresarial, 
empreendedorismo, economia, política e liberalismo.  O ciclo de 
formação é baseado nos seguintes valores:

    Liberdade
    Responsabilidade individual

    Iniciativa privada
    Livre mercado
    Direito de propriedade

Para aprender sobre liberalismo 

IFL Jovem - 14 a 22 anos:  
    Belo Horizonte  
    São Paulo 

Lajeado
Recife
Rio de Janeiro
Salvador
São PauloJuiz de fora 

Curitiba Joinvile 

Aracajú

Florianópolis

Fortaleza
Goiânia
Gramado 

Belo Horizonte
Brasília

 Instituto de Formação de Líderes - IFL 
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As atividades incluem leituras, produção de resenhas e textos de 
opinião. Também são realizados seminários, jantar-debate, júri 
simulado, visitas técnicas e networking qualificado e exclusivo 
com os palestrantes e convidados. Anualmente os IFLs 
promovem o Fórum da Liberdade e Democracia em suas 
respectivas cidades. O evento reúne filósofos, economistas, 
políticos e empresários referências em seus campos de atuação, 
nacional e internacionalmente, para debater questões de 
interesse da sociedade. 
Para mais informações (31) 97169-5294 (WhatsApp de 8h às 18h) 
ou pelas redes sociais @iflbrasil. 
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 Instituto de Formação de Líderes - IFL 

Instituto de Estudos Empresariais

Instituto Líderes do Amanhã

Para aprender sobre liberalismo

O Instituto de Estudos Empresariais tem o objetivo de incentivar
e preparar novas lideranças com base nos conceitos de 
economia de mercado e livre iniciativa. Seus princípios são: 
liberdade, responsabilidade individual, estado de direito e 
respeito pela propriedade privada. Sediado em Porto Alegre, 
o IEE já formou mais de 1000 empreendedores e atualmente 
tem 231 membros ativos. Anualmente o IEE promove o Fórum
da Liberdade, um dos maiores eventos de disseminação das
ideias liberais. 

O Instituto Líderes do Amanhã capacita jovens lideranças 
empresariais com potencial de influenciar na melhoria do
ambiente de negócios do Espírito Santo. As atividades de
formação se dividem em palestras, visitas técnicas, estudos
de livros, cursos, júris simulados e projetos como Seminários
de Inverno e de Verão, Seminário Universitário, Fórum
Liberdade e Democracia de Vitória e Projetos de Mentoria,
.
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O Students For Liberty Brasil tem a missão de educar, desenvolver 
e capacitar a próxima geração de líderes da liberdade. Os valores 
da organização são: integridade profissional, respeito ao 
indivíduo, comunidade meritocrática e liberalismo.

O SFLB é um braço do Students For Liberty, maior organização 
estudantil em prol da liberdade do mundo, presente em 133 
países. O SFLB oferece aos seus membros cursos, workshops, 
treinamentos, eventos e webinars.
O principal produto desenvolvido pela instituição é o Programa 
de Coordenadores, aberto a estudantes de graduação e pós-
graduação, que prepara líderes estudantis para espalhar as ideias 
de uma sociedade livre. 

Students for Liberty Brasil 
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Para aprender sobre liberalismo



uia de introdução
ao LIBERALISMOG

8

Cursos

Instituto Liberal

 

www.institutoliberal.org.br

No curso Liberalismo Raiz são ministradas aulas sobre os 
principais nomes do liberalismo no Brasil utilizando suas obras
e pensamentos para refutar distorções e falácias muito comuns
a respeito da tradição liberal. O curso Introdução ao Liberalismo 
apresenta uma síntese dos fundamentos teóricos e históricos
da tradição liberal. Já Os Fundadores investiga alguns dos 
personagens centrais da independência do Brasil, com ênfase 
para a presença de ideias liberais entre eles. Estes dois últimos 
cursos são desenvolvidos em parceria com a Euskera Educação 
e a editora Almedina.

 

,

Cursology

Instituto Misses

Adriano Gianturco
Adriano Paranaíba
Ana Paula Henkel 
Bruno Garschagen 

Leandro Narloch 
Rodrigo Constantino
Ubiratan Iorio

A plataforma de cursos on-line oferece diversos cursos sobre
liberalismo, economia e política. As aulas são ministradas, entre
outros, por:

www.cursology.com.br

Oferece três modalidades de pós-graduação, cursos de extensão
e cursos livres. Os cursos de pós-graduação são: Direito, Ciência
Política e Liberalismo, Economia da Escola Austríaca e Negócios,
Inovação e Startups.
www.mises.org.br 
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Livros sobre o ideário liberal são um bom meio para quem deseja 
aprender mais sobre liberalismo, economia e política. Abaixo, 
uma lista para entender do assunto: 

A LVM editora é especializada na edição e publicação de livros 
liberais. Em seu perfil no Instagram @lvmeditora é possível 
encontrar todos os exemplares já publicados.

Não consigo fazer cursos agora

A lei
 Frédéric Bastiat

A riqueza
das nações
 Adam Smith

As seis  lições
 Ludwig von Mises 

Introdução ao
liberalismo
 Lucas Berlanza 

O caminho
da servidão
 Friedrich Hayek 

O liberalismo
antigo e moderno
 José Guilherme  
Merquior

O que é o
liberalismo
 Donald Stewart Jr. 

A revolta de Atlas
 Ayn Rand
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Pensadores liberais

Veja quem são alguns dos principais pensadores que defendem 
os valores da liberdade, estado democrático de direito, 
responsabilidade individual, livre mercado, iniciativa privada, 
direito de propriedade e outras ideias liberais. 

Dennys Garcia Xavier 

Joaquim Nabuco 

José Guilherme Merquior 

Carlos Lacerda 

Russell Kirk
Theodore Dalrymple

Roger Scruton
Milton Friedman

Thomas Sowell

Alberto Oliva 
Alex Catharino 
Antônio Paim 
Arno Wehling

Donald Stewart Jr. 

Jorge Caldeira 

Og Leme 
Ricardo Velez-Rodriguez 
Roberto Campos 

Roberto Ellery

Miguel Reale 

Roberto DaMatta 

Ubiratan Jorge Iorio
 

J O de Meira . . Penna 

Roberto Rachewsky
Roberto Fendt 

George Orwell

Alexis de Tocqueville
Ayn Rand
David Hume
Edmund Burke
Frederic Bastiat
Friedrich Hayek

Adam Smith

Gertrude Himmelfarb

John Locke
Jordan Peterson

Jean-François Revel

Ludwig von Mises
Michael Oakshott

Karl Popper
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Internacionais Brasileiros
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Redes sociais

Perfis no Twitter e Instagram que propagam o ideário liberal: 

Instituto Liberal 

Catarina Rochamonte
@Crochamonte – @Twitter e @catarinarochamonte – Instagram

Ana Paula Henkel
@AnaPaulaVolei – Twitter e Instagram

@heliobeltrao – Twitter e @hélio_beltrao – Instagram

Dennys Xavier 

Hélio Beltrão 

@InstLiberal – Twitter e @instituto_liberal – Instagram
Instituto Millenium
@instmillenium – Twitter e @milleniuminstituto – Instagram

J. R. Guzzo
@jrguzzofatos – Twitter e Instagram
Lucas Berlanza
@lucasberlanza – Instagram

Adriano Gianturco
@AdrianoGianturc – Twitter e @adriano.gianturco – Instagram

Ranking dos Políticos
@RankPolitico – Twitter e @rankingdospoliticos – Instagram

Bruno Garschagen
@BrunoGarshagen – Twitter e @bgarschagen – Instagram

Rodrigo Constantino
@Rconstantino – Twitter e @rodrigoconstantino1976 – Instagram

Roberto Ellery
@RobertoElleryJr – Twitter

Ubiratan Jorge Iorio
@biraiorio – Twitter e @ubiratanjorgeiorio – Instagram 

Instituto Mises
@mises_brasil – Twitter e Instagram

Raphaël Lima
@Ideias_Radicais – Twitter

Instituto de Formação de Líderes Brasil 
@iflbrasil – Instagram

@prof.dennysxavier – Instagram
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Quero entender sobre liberalismo na prática

Sites oferecem artigos e reportagens sobre temas da atualidade, 
todos com viés liberal, demonstrando a importância de se reduzir 
o tamanho do estado, mais liberdade econômica e os ganhos de 
uma política liberal para o país.

www.institutoliberal.org.br 

www.mises.org.br

www.institutomillenium.org.br

www.revistaoeste.com 

www.gazetadopovo.com.br
www.iflbrasil.com.br 

www.salimmattar.com 

www.ideiasradicais.com.br

Para mais informações

Para se conectar, acompanhar as publicações e receber a 
newsletter do Instituto Liberal basta se inscrever no site. 
Para se associar, entre em contato conosco: 

Instagram: @instituto_liberal

Youtube: www.youtube.com/user/institutoliberal 

Twitter: @InstLiberal 

Site: www.institutoliberal.org.br

E-mail: contato@institutoliberal.org.br

https://www.institutoliberal.org.br/
https://www.instagram.com/instituto_liberal/
https://mobile.twitter.com/instliberal
https://www.youtube.com/user/institutoliberal
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