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Prof. Dawisson Élvécio Belém Lopes 

Social Theory of Foreign Policy Making:  

A Body of Evidence from Asia, Europe, and the Americas 
 

This course seeks to promote informed reflection and shed light on the sociological foundations of foreign policy making, one policy that since the 

beginnings of the modern era has been shaped and implemented by an infinitely small part of a state’s society, nearly always on aristocratic – as 

well as oligarchical – grounds. Research problems will be drawn from a host of national and regional contexts – Brazil, Argentina, Chile, Mexico, 

the United States, Canada, the United Kingdom, the European Union, Russia, Japan, South Korea, India, the People’s Republic of China, and 

Australia – and discussed in the light of contemporary social thinking, namely the most prominent sociological works by Max Weber, Michel 

Foucault, Norbert Elias, Pierre Bourdieu and Erving Goffman, not to mention those International Relations scholars whose theoretical bids heavily 

rely on social theory – Hedley Bull, Alexander Wendt, Emmanuel Adler, Vincent Pouliot and Iver Neumann, to cite just a few names. Some of the 

issues to debate along the course will involve: (a) The socio-economic and cultural underpinnings of foreign policy making; (b) A country’s 

strategic quest for national autonomy while preserving territorial integrity and shaping an ‘internationalist’ decision-making elite; (c) The most 

diverse forms of social stratification and hierarchy manifesting inside a country, and the ways they keep the bulk of a country's population from 

joining foreign policy deliberation; (d) The persistence within diplomatic corps, across different countries and regions, of a courtesan and male-

oriented concept of public virtue; and (e) The distinct degrees of centrality enjoyed by diplomatic corps from country to country as a by-product 

of socio-economic and politico-institutional trajectories. In addressing these and other important questions, we aim to reach a deeper and broader 

understanding of the factors that have historically prevented foreign policy from being apprehended by democratic societies around the world as a 

problem of vital public concern. 

 

COURSE STARTS ON MARCH 12, 2018. 

 

FULL SYLLABUS WILL BE AVAILABLE SOON. 
 
 
 
 
 
 



 
Prof. Jose Angelo Machado 
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 

Problemas de coordenação e cooperação intergovernamental 
 
Ementa: A disciplina tem por objetivo investigar os fundamentos dos problemas de coordenação e cooperação nas relações intergovernamentais, quando a  

realização de objetivos comuns ou gerais requer a articulação entre as ações desenvolvidas por entes governamentais. Destacando a aplicabilidade para a 

análise de políticas públicas, a disciplina mobiliza, principalmente, contribuições do campo da teoria dos jogos e da escolha racional como referências para 

avançar no entendimento das possibilidades e limites da cooperação. 

 

 

Profa Geralda Luiza de Miranda 
 
TÓPICOS ESPECIAIS. EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 
Capacidades estatais, gestão e arranjos de políticas públicas 
 
Ementa: Papel do Estado no desenvolvimento e ambientes institucionais propícios, conjunturas históricas e modalidades do desenvolvimentismo no Brasil, 

dimensões da capacidade estatal, modelos e estratégias contemporâneas de gestão e implementação de políticas públicas, arranjos institucionais de políticas 

públicas brasileiras. 

Objetivos: Conhecer e discutir o papel do Estado no desenvolvimento e os ambientes institucionais que a ele conduzem; a evolução e as concepções de 

desenvolvimentismo no Brasil; o conceito e as dimensões da capacidade estatal para a formulação e implementação de políticas públicas para o 

desenvolvimento; os modelos e as estratégias contemporâneas de gestão de políticas públicas, em especial as sociais, e, por fim, a combinação dessas 

estratégias nos arranjos institucionais de algumas políticas públicas brasileiras.  

  



Profa Claudia Feres Faria 
 
TÓPICOS ESPECIAIS. EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 
Padrões discursivos , Políticas Públicas e Democracia 
 
Ementa: A disciplina objetiva analisar os diferentes padrões discursivos mobilizados no interior dos ciclos de políticas públicas, chamando atenção para 

as  diferentes estratégias discursivas que envolvem tanto o conflito quanto a construção de consensos, a efetividade e legitimidade das mesmas no interior 

das diferentes fases que compõem estes ciclos de políticas públicas. 


