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Os sistemas eleitorais gerem as eleições locais e regionais. Algumas regras formais usadas para 
distribuir o poder são as mesmas do nível nacional, enquanto outras são específicas para a competição 
subnacional. As recentes reformas eleitorais também afetaram os sistemas eleitorais subnacionais por 
diversos meios. Por um lado, as reformas no nível nacional também foram aplicadas diretamente no 
nível subnacional, e, por outro lado, outras reformas focaram os diferentes aspectos das regras 
subnacionais, sem tocar nas nacionais. Uma terceira via ocorre naqueles sistemas com federalismo 
eleitoral onde as reformas eleitorais nacionais geram um quadro de demandas e harmonização 
legislativa subnacional. 
 
Apesar de essas dinâmicas ocorrerem em sistemas eleitorais, esses processos têm sido pouco 
estudados e o conhecimento (comparativo) sobre seu funcionamento e reformas é muito limitado. 
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Sabemos pouco sobre como são os sistemas eleitorais subnacionais (concebidos de maneira ampla), 
assim como sabemos pouco sobre as interações multiníveis que podem ocorrer entre diferentes graus 
de competição. 
 
O objetivo deste dossiê é fortalecer e aprofundar nosso conhecimento sobre o desenho, 
funcionamento, efeitos e reformas dos sistemas eleitorais em nível subnacional. Em um contexto de 
crescente importância das eleições subnacionais e diferenças na dinâmica partidária entre os níveis 
do sistema político, é crucial entender melhor quais são os incentivos que esses sistemas eleitorais 
subnacionais oferecem aos atores políticos e como e com que lógicas se mudam estas regras. 
 
Os trabalhos existentes são muito limitados, principalmente descritivos e focados em um único país. 
Assim, esta convocatória interessa-se particularmente por estudos comparativos - seja em países 
federados e, principalmente, em países unitários - de natureza analítica e/ou explicativa em relação 
aos efeitos que esses sistemas eleitorais podem ter em outras dimensões do sistema político. 
 
Além disso, nos últimos anos, na América Latina, muitas mudanças foram introduzidas nos sistemas 
eleitorais, tanto nos países federais quanto nos países unitários. Essas reformas modificaram vários 
aspectos relacionados ao tipo de partidos políticos que pode participar, à representação política das 
mulheres, aos limites à reeleição, à violência política baseada no gênero, à composição dos órgãos 
legislativos subnacionais ou à introdução de novos cargos de eleição popular. Portanto, o “reformismo 
eleitoral” na América Latina é recorrente, tem consequências subnacionais e multiníveis, e requer 
novas análises para entender como as regras eleitorais subnacionais funcionam atualmente. 
 
Este dossiê convoca trabalhos de diferentes disciplinas ou com perspectivas interdisciplinares 
principalmente em três tópicos: 
 

1. Sistemas eleitorais subnacionais: análise integral (e comparativa) de ambos os desenhos de 
sistemas e seus principais componentes, como regimes eleitorais em termos mais gerais, 
abrangendo regras eleitorais que não são tradicionalmente analisadas, mas que podem gerar 
impactos importantes na competição e na representação política, como cotas ou paridade de 
gênero ou processos de seleção de candidatos. 

2. Processos de reforma eleitoral: estudos que examinam processos recentes de reforma 
eleitoral em nível subnacional ou reformas nacionais que tiveram impacto nas regras 
subnacionais. Particularmente, trabalhos que enfocam os diagnósticos dessas reformas, os 
atores que promoveram esses processos e as razões por trás deles, bem como pesquisas que 
descrevem processos que evidenciam interações entre os níveis de competição. 

3. Sistemas eleitorais e seus efeitos: análise das consequências dos desenhos eleitorais 
subnacionais sobre diversos aspectos da competição e participação eleitoral, sobre os atores 
políticos e sociais e as relações entre Estado e sociedade. Estudos explorando a variação 
territorial desses efeitos são particularmente bem-vindos. 

 

As contribuições serão recebidas em espanhol, inglês ou português, no entanto, os artigos 
selecionados serão publicados em espanhol. A revista esclarecerá dúvidas ou contribuirá para delinear 
as propostas até o início do período de recebimento das contribuições. 
 

Os artigos devem obedecer à política editorial e aos padrões de publicação da revista (disponível em 

www.revistaiconos.ec). Para a seleção de artigos, é utilizado um sistema de revisão por pares (peer 

review). 
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