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Liberdade é uma palavra ambivalente e plurissig
nificativa, cujos inúmeros significados adquiridos 
variaram de acordo com as perspectivas do tempo e 
do lugar. Isto em razão da temática estar vinculada 
aos aspectos mais básicos da vida em sociedade. 
Embora não seja possível encontrar conceito único 
que expresse toda a sua extensão, é inegável que a 
liberdade compreende um alicerce estruturante do 
Estado Democrático. Não obstante, mediante uma 
análise multidisciplinar, que envolve perspectivas 
políticas, jurídicas e filosóficas, a presente coleção 
tem como intuito traduzir a noção de liberdade 
con tida nas obras de alguns dos principais pensa
dores do Ocidente.
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A presente coleção tem como intuito apresentar a 
noção de liber dade contida nas obras de alguns dos 
principais pensadores do Ocidente. O enfoque con
ferido ao texto tem como objetivo rela cionar abor
dagens filosóficas, políticas e jurídicas acerca deste 
tema fundamental do nosso cotidiano.

As temáticas foram dispostas em quatro livros:

TOMO I  Liberdade da Antiguidade ao Medievo
TOMO II  Liberdade e o Estado Moderno
TOMO III  Liberdade dos Liberais e o 
 Pensamento Social
TOMO IV  Liberdade como Justiça e Desenvolvimento

Todas as análises têm como ponto de chegada o 
Constituciona lismo Democrático, a ideologia ven
cedora do século XXI.

Área específica

Direito Constitucional

Áreas afins

Filosofia política e ciência política

Público-alvo/consumidores

Acadêmicos e profissionais da área jurídica
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