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Nota dos organizadores

O presente trabalho foi construído no seio do Grupo de Pesquisa 
“Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação da Cidadania” e 
reflete um pouco das pesquisas gestadas ao longo de dois anos no âmbito 
da linha “a Cidadania Modelando o Estado”, do Programa de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu em Direito Político e Econômico.

De início, a ideia era refletir como as políticas públicas influen-
ciavam e eram influenciadas em questões como o desenvolvimento, a 
solidariedade e a transparência. Deste projeto, nasceu o primeiro livro, em 
2017, que abordava as três temáticas sob o olhar da cidadania. Contudo, 
sentimos que não era o suficiente.

A solidariedade era um princípio maior, que merecia maior e es-
pecial atenção. Esta obra reflete as angústias, típicas dos pesquisadores, 
que pretendem analisar e instrumentalizar este princípio, consagrando-o 
como necessário na construção da cidadania, nosso fundamento do Estado 
Social e Democrático de Direito.

Não possui a pretensão de esgotar, mas se presta a servir de base a 
todos aqueles que consagram a essencialidade da solidariedade e para 
aqueles que acreditam na construção de uma sociedade mais livre, mais 
justa e solidária, como prega o texto constitucional.

Boa leitura, grandes inquietações, muita vontade!
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