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Apresentação 

A filiação partidária dos ministros é uma dimensão fundamental no estudo do poder 

executivo, determinante para configurar qualquer tipologia de governos e presente em toda 

base de dados-padrão sobre membros do gabinete. A América Latina constitui a pedra 

angular do presidencialismo de coalização, uma frutífera agenda de pesquisa que permitiu 

refutar vozes como as de Juan Linz, Giovani Sartori ou Arend Lijphart. Contudo, trata-se de 

uma noção pouco discutida e com operacionalizações que tendem a se limitar a 

categorizações dicotômicas, pouco aptas para captar diferentes modalidades de ser um 

“partidário de governo”. 

Este número propõe contribuir para o estudo desse tópico mediante a chamada de estudos 

empíricos que avancem na agenda de pesquisa nas frentes a seguir: por um lado, a detecção 

de diferentes formas de participação partidária dos ministros nos gabinetes latino-

americanos; por outro, a exploração de possíveis explicações sobre as decisões estratégicas 

do presidente para sua seleção. Em específico, este número especial pretende responder a 

perguntas como “existe variação no nível e tipo de pertencimento partidário dos 

ministros latino-americanos? Como esses tipos são distribuídos ao longo de governos e 

pastas? Quais os fatores que explicam seu recrutamento? Quais impactos têm sobre o 

funcionamento do governo?” 

Para este número especial, os artigos serão considerados por meio de dois mecanismos: 
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1. Os editores convidados, Luis Bernado Mejía e Marcelo Camerlo, propõem aplicar 

uma metodologia recentemente desenvolvida1 para avaliar o nível de partidarismo 

dos gabinetes presidenciais. A fim de aplicar e discutir essa metodologia mediante 

estudos de caso, os interessados são convidados a submeter uma breve proposta do 

artigo que desenvolveriam (1.000 palavras, máximo). Em seguida, as propostas que 

forem selecionadas receberão informações para aplicar a metodologia e contarão com 

o acompanhamento dos editores convidados durante o desenvolvimento de seus 

artigos. Os interessados em desenvolver estudos de caso a partir da metodologia 

proposta pelos editores convidados podem entrar em contato com eles para resolver 

dúvidas. 

2. Recebimento geral de artigos que se refiram às perguntas propostas a partir de outras 

abordagens metodológicas e teóricas.  

 

Cronograma 

1. Recebimento de propostas de artigos: 1-30 de abril de 2023. 

2. Pré-seleção de propostas: junho de 2023.  

3. Recebimento geral de artigos (estudos de caso e outras abordagens): 1 de fevereiro-

10 de março 2024.  

Os artigos submetidos à Colombia Internacional não podem estar simultaneamente em 

processo de avaliação em outra publicação.  

As pautas editoriais e os critérios para submeter artigos podem ser consultados no site da 

revista: https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/colombiaint/editorial-policy 

*** 

 

1 Camerlo & Castaldo. Forthcoming.  

https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/colombiaint/editorial-policy
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