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Edital
A revista Colombia Internacional convida a comunidade acadêmica a enviar contribuições
para a próxima edição, que debaterá o tema Política subnacional na América Latina,
coordenada por Margarita Batlle (Universidad Externado de Colombia), Julieta Suárez-Cao
(Universidad Católica de Chile), e Laura Wills-Otero (Universidad de los Andes). Período
de recepção de artigos: 4 de julho al 15 de agosto de 2016.
A política subnacional é um campo de estudo cada vez mais relevante nas Ciências Sociais
contemporâneas. Assim como em outras regiões do mundo, existe hoje na América Latina
um grande interesse por entender e explicar as dinâmicas e processos políticos que são
desenvolvidos no âmbito local, bem como suas interconexões com outros níveis (por
exemplo, regional, nacional e internacional). As e os especialistas nesses temas estão se
questionando a respeito da heterogeneidade existente na configuração do poder político e
sobre os níveis de competição eleitoral através dos territórios nacionais; sobre a capacidade
estatal das instituições locais no desenho e implementação de políticas públicas e sobre o
impacto das práticas informais (como o clientelismo e a mineração ilegal, por exemplo) nas
dinâmicas políticas locais, entre outras questões.
Convidamos todos os interessados nas dinâmicas políticas subnacionais dos países da
América Latina a escreverem artigos teóricos ou empíricos relacionados com os eixos
temáticos apresentados abaixo, e a fazerem uso de metodologias variadas para responder às
suas perguntas de pesquisa. Nesse sentido, este edital está aberto a todo tipo de desenho de
pesquisa (tanto experimental quanto observacional e, dentro deste último, estudos de caso e
estratégias comparadas) e metodologias (quantitativas, qualitativas e mistas).
São bem-vindos artigos que abordem os seguintes eixos temáticos (ou outros relacionados
com o dossiê):
1. Competição eleitoral: a competição eleitoral de partidos nacionais e subnacionais nos
níveis regional e local e sua coordenação (ou não) através do território; configuração do
poder político; alianças eleitorais entre elites partidárias regionais.
2. Regime político local: democracia e autoritarismo; representação e participação de
grupos minoritários; capacidade estatal, institucionalização e governabilidade.
3. Instituições informais no âmbito local: clientelismo, corrupção, entre outros.

4. Contextos políticos: mobilização, conflitos sociais e armados; condições estruturais;
interação entre estrutura, agência e resultados políticos.
5. Carreiras políticas: análise de carreiras políticas a partir de uma perspectiva multinível,
com um olhar para os diferentes espaços territoriais de competição e representação.
A Colombia Internacional também publica resenhas, ensaios bibliográficos ou documentos
breves de pesquisa com orientação crítica sobre temas próprios da disciplina, em inglês,
espanhol e português. Além disso, recebemos artigos de interesse geral para outras seções da
Revista.
Durante o período do edital, os textos poderão ser enviados por meio do link habilitado na
página web da Revista ou pelo e-mail colombiainternacional@uniandes.edu.co
Consulte as normas editoriais e critérios de apresentação de artigos, disponíveis na página
web da Revista
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/index.php?ac=inicio. As instruções para os
autores estão disponíveis em:
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/page.php?c=Pol%C3%ADticas+%C3%A9tic
as

