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DEPARTAMENTO(S): GEP 

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

E GOVERNO (CMCDAPG) 

PROFESSOR:  FRANCISCO FONSECA 

SEMESTRE: 1º de 2017 

  

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina 

Vulnerabilidades Sócio/Institucionais: Análise do Caso Brasileiro 

 

Ementa 

A partir de definição do conceito de “vulnerabilidade”, tendo em vista seu caráter 

polissêmico, pretende-se analisar duas dimensões do caso brasileiro: a) a dimensão 

social, que implica examinar a configuração de grupos sociais específicos perante as 

vulnerabilidades; e b) a dimensão institucional do Estado em diversas dimensões. Neste, 

os eventos políticos, ideológicos e sociais pós-2013, que culminaram com a quebra da 

ordem constitucional em 2016, serão o foco da análise. 

 

Objetivo Geral da Disciplina 

Analisar as vulnerabilidades sociais e institucionais no Brasil contemporâneo à luz de 

uma definição mínima de vulnerabilidade e tendo como foco: a) grupos vulneráveis 

específicos, notadamente referentes à violência policial e judicial (pretos, pobres, 

periféricos); e b) as instituições do Estado, no âmbito dos três poderes, com ênfase na 

dimensão jurídico/política e tendo como contexto os eventos ocorridos no país entre 

2013 aos dias de hoje. Por fim, pretende-se demonstrar a articulação entre ambos os 

focos. 

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 objetiva-se analisar como a 

realidade brasileira reflete fragilidades de grupos sociais e das instituições estatais – 

nestas, pela via da apropriação política, econômica, administrativa e ideológica – 

perante grupos dominantes.  

  

Metodologia 

Aulas expositivas, análise bibliográfica e documental, debates, palestras de convidados, 

seminários, estudos de caso e exibição de documentários. 

  

Tópicos principais 

 Vulnerabilidade como conceito polissêmico e tentativa de definição 

conceitual. 

 Definição de grupos vulneráveis. 

 Definição de instituições vulneráveis. 

 Análise da dinâmica não protetiva de grupos vulneráveis específicos 

(pretos, pobres, periféricos). 
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 Análise das instituições estatais e suas práticas, notadamente referentes 

aos Sistemas Político e Judiciário. 

 Análise da situação sócio/política/institucional desde os eventos de 2013 

(“jornadas de junho”) à quebra da ordem constitucional em 2016. 

 Vinculação com pesquisas realizadas no Centro de Estudos Sociais, de 

Coimbra. 

  

Bibliografia Básica 

Será indicada posteriormente. 

 

Bibliografia Geral (a ser complementada) 

AYRES, J.R.C.M. et al. Vulnerability, human rights, and comprehensive health care 

needs of young people living with HIV/AIDS. American Journal of Public Health, v. 

96, n. 6, p. 1001-1006, 2006 

AYRES, JRCM, GJ Calazans, G.J.; HC Saletti Filho, H. C.; França-Júnior, I. Risco, 

vulnerabilidade e práticas de prevenção e promoção da saúde. In: CAMPOS, G. W. de 

S.  et al (Org.). Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: HUCITEC; Rio de Janeiro: Ed. 

FIOCRUZ , 2006, p. 375-418,  

BULKELEY, H.; TUTS, R. Understanding urban vulnerability, adaptation and 

resilience in the context of climate change. Local Environment, 2013.  

CASTEL, R. As armadilhas da exclusão. In: WANDERLEY, M. B.; BÓGUS, L. & 

YAZBECK, C. (Org.). Desigualdade e a questão social. São Paulo: EDUC, 2004. 

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS (CES) – Coimbra, Portugal. 

CUNHA, J.M.P.  Um sentido para a vulnerabilidade sócio-demográfica nas metrópoles. 

R. bras. Est. Pop., Campinas, v. 21, n. 2, p. 343-347, jul./dez. 2004 

CURADO, J. Multiplicidades de “pobrezas” nas redes heterogêneas das políticas 

públicas contemporâneas. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia Social, PUC-SP, 2012.  

DE LEÓN, J. C. V. Vulnerability: A Conceptual and Methodological Review. Bonn, 

Germany: UNU Institute for Environment and Human Security (D-53113), 2006  

DELOR, F.; HUBERT, M. Revisiting the concept of vulnerability'. Social Science & 

Medicine v. 50, p.1557-1570, 2000. 

MEIRELLES, J. A construção de tipos de pessoas vista a partir de bancos de dados: o 

caso da adolescência vulnerável. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-graduação 

em Psicologia Social, PUCSP, 2015. 

RUOTTI, Caren; ALMEIDA, Juliana Feliciano de; REGINA, Fernanda Lopes; 

MASSA, Viviane Coutinho; PERES, Maria Fernanda Tourinho. “A vulnerabilidade dos 

jovens à morte violenta: um estudo de caso no contexto dos “Crimes de Maio”:  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902014000300733&script=sci_arttext. 

SPINK, M.J.P. Aspectos Psicossociais e a Vulnerabilidade Feminina. A Folha  Médica* 

118 (Supl. 1). Número Especial - I Simpósio Internacional  sobre Aids e Mulher, 1999, 

p. 41-45. 

SPINK, P.K. Vulnerabilidade institucional e a falta de conectividade em M’Boi Mirim, 

São Paulo. Programa de Vulnerabilidades Urbanas e Ação Pública, CEAPG, 

EASP/FGV. Mimeo, 2015. 

 

OBSERVAÇÃO: Esta disciplina, a ser oferecida em 2017, difere da disciplina 

ministrada no 1. Semestre de 2016, intitulada “Vulnerabilidades 

sócio/institucional: conceito, atores e práticas”. A diferença fundamental diz 

respeito à focalização do caso brasileiro, em contraste ao caráter mais conceitual 

https://scholar.google.com.br/scholar?oi=bibs&cluster=4388033919490134103&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com.br/scholar?oi=bibs&cluster=4388033919490134103&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=K-d6p5gAAAAJ&citation_for_view=K-d6p5gAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=K-d6p5gAAAAJ&citation_for_view=K-d6p5gAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
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da disciplina oferecida em 2016. Portanto, os alunos que fizeram a disciplina em 

2016 poderão fazer a de 2017, uma vez que a abordagem será distinta. 

 

 

 A PROGRAMAÇÃO AULA-A-AULA SERÁ ENVIADA 

POSTERIORMENTE. 

 


