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PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
NOME DA DISCIPLINA 

Vulnerabilidades Sócio/Institucionais: Conceito, Atores e Práticas. 

EMENTA  
Análise da polissemia conceitual de vulnerabilidade, de grupos vulneráveis específicos e das 
dimensões sociais, institucionais e políticas das vulnerabilidades. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

Analisar o conceito de vulnerabilidades (no plural), à luz de grupos vulneráveis específicos, 
entre os quais “jovens negros da periferia”; de atores institucionais (Sistemas de 
Justiça/Segurança Pública/policiais, e de defesa de direitos humanos); e de práticas 
sócio/estatais empiricamente observáveis na realidade brasileira.  
Tais objetivos estão vinculados à pesquisa “Mecanismos de Articulação dos Sistemas e 
Instituições de Defesa e Garantia de Direitos” desenvolvida no âmbito do Centro de Estudos em 
Administração Pública e Governo (CEAPG) da FGV/Eaesp em parceria com a Universidade de 
Coimbra. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

A partir da definição do conceito de vulnerabilidade identificar a dinâmica não protetiva de 
grupos sociais vulneráveis, a prática de  instituições do Estado e de atores não-estatais com o 
objetivo de diagnosticar o que são vulnerabilidades no Brasil contemporâneo e como se 
processa sua dinâmica. 
 

METODOLOGIA  
Aulas expositivas, análise bibliográfica e documental, debates, palestras de convidados, 
seminários, estudos de caso, exibição de documentários e exercícios. 
 

TÓPICOS PRINCIPAIS 

 Vulnerabilidade como conceito polissêmico e tentativa de definição conceitual. 

 Definição de grupos vulneráveis. 

 Análise da dinâmica não protetiva de grupos vulneráveis específicos. 

 Análise das instituições estatais e suas práticas, tais como Ministério Público, Defensoria 
Pública, Poder Judiciário, Segurança Pública e Sistema Prisional; e não estatais, caso de 
organizações de defesa dos direitos humanos e sociais. 
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 Exame de situações empíricas envolvendo grupos vulneráveis, instituições e atores não 
estatais.  

 Vinculação com pesquisas realizadas no Centro de Estudos Sociais, de Coimbra. 

 Análises provenientes da Ciência Política, da Sociologia Política e da Administração 
Pública. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Será indicada no decorrer da disciplina. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Será indicada no decorrer da disciplina. 
 
 
 
 


