
 

 

 
 
 
 
                                                  
 

 
  

 

 



 

 

 
 
 
 
  

O que é o 
#ObservatórioReformas? 

O Observatório das Reformas Políticas na América Latina é uma iniciativa de 

inovação acadêmica, pesquisa científica e formação, que busca contribuir com 

o fortalecimento dos processos democráticos da região, em particular a 

manutenção da democracia como a melhor opção para garantir a paz, a 

segurança e o desenvolvimento.  

A Secretaria de Fortalecimento da Democracia da Organização dos Estados 

Americanos (SFD/OEA) se encontra articulando o apoio entre os Estados 

Membros com o objetivo de elevar o nível de sensibilização e conhecimento a 

respeito dos processos de reforma política na América Latina, assim como 

facilitar a difusão e o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os 

Estados membros e outros atores relevantes. 

O Instituto de Pesquisas Jurídicas da Universidade Nacional Autônoma do 

México (IIJ-UNAM) assumiu, desde 2017, a Secretaria Acadêmica e Técnica do 

Observatório de Reformas Políticas na América Latina. Desde sua origem, as 

instituições que participam do Observatório têm o compromisso de contribuir 

de maneira ativa para a deliberação e a reflexão sobre os conteúdos, os ritmos 

e os efeitos das reformas políticas na região, assim como para a formação de 

pesquisadoras e pesquisadores interesadas(os) no fortalecimento das 

democracias latinoamericanas. 

A Secretaria Acadêmica e Técnica, para coordenar todo o trabalho produzido, 

conta com uma equipe de voluntárias(os), bolsistas e/ou estudantes que 

prestam Serviço Social no Observatório, além de contar também com diversas 

equipes de pesquisa articuladas em torno dos projetos abarcados pelas 

atividades de membros e de um Conselho Consultivo integrado por mais de 

80 colegas de diversos países da região.  

https://www.oas.org/pt/sobre/sap


 

 

 
 
  Objetivos  

 

• Elaborar um mapa das reformas políticas em 19 países da América Latina desde 

a terceira onda de democratização. 
 

• Identificar tendências ou ondas de transformação em diferentes dimensões dos 

sistemas eleitorais. 
 

• Elaborar estudos comparados sobre as alterações que se desenvolveram nos 

sistemas eleitorais da região. 
 

• Desenvolver análises das eleições dos países da América Latina. 
 

• Avaliar o modo como a cidadania, os atores políticos e as autoridades eleitorais 

interagem nas eleições. 
 

• Identificar aprendizados proporcionados por reformas que tiveram efeitos 

positivos sobre diversas dimensões do sistema político. 
 

• Construir materiais e ferramentas didáticas que habilitem a difusão do 

conhecimento, o assessoramento técnico e a docência em matéria de reformas 

políticas. 
 

• Disseminar de maneira acessível o conhecimento sobre os diferentes processos 

de reformas políticas realizados nos países da América Latina. 
 

• Pensar as razões que explicam a instabilidade das normas eleitorais nos  países 

da região. 
 

• Formar especialistas através de uma metodologia embasada na pedagogia ativa 

e inclusiva. 
 

 



 

 

  

Este projeto se fundamenta na prática de metodologias educacionais embasadas 

na pedagogia ativa, centradas na aprendizagem colaborativa e participativa, de uma 

série de habilidades e competências.  As(os) estudantes aprendem 

desempenhando tarefas de pesquisa, difusão e divulgação do conhecimento em 

tempo real e com responsabilidades diretas nas diferentes áreas do Observatório 

de Reformas Políticas na América Latina. 

  

Através da identificação de uma série de ações planejadas, metas e diversas 

atividades, pretende-se que as(os) participantes aprendam a pesquisar, editar 

textos, ser autônomos e responsáveis, gerar e sistematizar conhecimento, 

colaborar com colegas, transferir conhecimento à sociedade, entender como 

funcionam as instituições eleitorais, gerir e coordenar projetos e divulgar pesquisas 

científicas através das Redes Sociais.  

 

A pedagogia ativa e inclusiva contempla métodos que questionam as certezas em 

ambientes heterogêneos, plurais e diversos, o que implica aprender a desenvolver 

pensamento crítico, original e inovador, além de trabalho colaborativo em 

contextos que exigem agilidade e profissionalismo. Ademais, a ideia é que as(os) 

estudantes aprendam metodologias de política comparada, realizem pesquisas 

rigorosas sobre os países da América Latina e se integrem a uma comunidade 

acadêmica plural e diversa, comprometida com o fortalecimento da democracia. 

Todos estes aprendizados reais os ajudarão a desenvolver seus próprios perfis 

profissionais. 

Pedagogia Ativa  



 

 

  

Dados 

O objetivo principal do Observatório de Reformas Políticas na 

América Latina é identificar e sistematizar em Tabelas Comparativas as 

reformas realizadas em uma série de dimensões relacionadas ao 

sistema eleitoral e às normas que regulam a concorrência política nos 

19 sistemas políticos democráticos da região abarcados nas atividades 

atuais. Além disso, busca-se transformar estas informações em Bases 

de Dados, construídas para ser usadas em pacotes estatísticos, visando 

a contribuir para a criação de conhecimento comparado e rigoroso 

sobre a região. 

 

As 11 dimensões que articulam nossas pesquisas são:  

 

• Candidaturas 

• Sistema Electoral 

• Partidos Políticos 

• Financiamento 

• Voto 

• Gênero e Política (Regime Eleitoral de Gênero, Diversidades e 

Violência Política Motivada pelo Gênero) 

• Governança Eleitoral 

• Meios e Campanhas Eleitorais 

• Democracia Direta 

• Crimes Eleitorais 

• Presidências e Congressos  



 

 

  

Pesquisa  

Projeto “A capacidade de resiliência das democracias: política e eleições em contextos de 

crise”  
 

Busca produzir conhecimento sobre o modo como as instituições eleitorais, os atores 

políticos e a cidadania se adaptaram, inovaram e responderam aos desafios de organizar 

eleições durante a pandemia. Com participação de mais de 25 colegas especialistas no 

tema, analisam-se 20 eleições em 13 países como parte do Programa de Apoio a Projetos 

de Pesquisa e Inovação Tecnológica da UNAM, dirigido pela Professora Dra. Flavia 

Freidenberg e restrito ao IIJ-UNAM (IN302122). 

 

 

Projeto “Reformas político-eleitorais e democracia”  
 

Tem o objetivo de conhecer e identificar as reformas eleitorais em 19 países da região, 

desde 1978, além de estabelecer as condições que explicam a realização de reformas 

político-eleitorais nos países latinoamericanos pesquisados e explorar o modo como 

favorecem a construção de uma democracia inclusiva. Esta pesquisa também é 

desenvolvida no marco  do Programa de Apoio a Projetos de Pesquisa e Inovação 

Tecnológica da UNAM, dirigido pela Professora Dra. Flavia Freidenberg e restrito ao IIJ-

UNAM  (IN301020).   

 

 

Faro Democrático  
 

Este projeto de educação online é voltado para a promoção da cultura cívica entre a 

população adolescente (entre 12 e 15 anos), através da publicação de conteúdos 

formativos que compõem a disciplina de Formação Cívica e Ética no sistema educativo 

mexicano. O mesmo está articulado através de uma plataforma digital que permite auxiliar 

docentes e estudantes secundaristas nas atividades relacionadas à educação cívica.      



 

 

  

Pesquisa  

Projeto “Da representação descritiva à substantiva: avaliando a implementação da 

paridade de gênero nos Congressos mexicanos” (#PolisParitaria) 
 

Avalia-se de maneira integral o impacto dos esforços realizados para a implementação 

das regras de paridade de gênero no acesso aos cargos de representação popular nos 

Congressos mexicanos, no exercício funcional das legisladoras e na natureza dos 

interesses que promovem para construir uma democracia paritária com igualdade 

substantiva. São analisadas três dimensões-chave para avaliar o grau de avanço à 

democracia paritária, entendida como uma modalidade de sistema político na qual as 

mulheres têm os mesmos direitos que os homens, as mesmas possibilidades e 

oportunidades de exercê-los, e participam no exercício do poder em condições de 

igualdade. 

 

  
Projeto “A representação simbólica na América Latina”  
 

Busca produzir conhecimento sobre a representação simbólica das mulheres nas 

instituições legislativas em oito países da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, 

Costa Rica, Equador, El Salvador, México e Peru), no marco do Programa de Apoio a 

Projetos de Pesquisa e Inovação Tecnológica da UNAM, dirigido pela Professora Dra.  

Karolina M. Gilas e restrito à Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da UNAM 

(IA301821). 

 

 



 

 

  

Regulação 

Repositório    

 

O Observatório de Reformas Políticas na América Latina ordena e 

sistematiza as regras (Constituições, leis, regulamentos e outras 

espécies normativas) que regulam as onze dimensões de análise em 

cada um dos 19 países da América Latina nos últimos quarenta anos. 

Todas as leis sobre matéria eleitoral, organizadas por países e por 

temáticas de interesse podem ser encontradas no Portal do 

#ObservatórioReformas.  

 

 

Monitoramento de Imprensa sobre Reformas Políticas na América 

Latina (Hemeroteca) 

 

Através de um formulário na plataforma Google Forms, coletam-se e 

sistematizam-se recomendações de notícias sobre reformas eleitorais 

e políticas realizadas nos 19 países pesquisados. Desta maneira, 

contamos com informação atual que nos ajuda a monitorar as 

alterações nas regras do jogo dos países. Toda semana, publica-se nas 

Redes Sociais um fio de notícias referentes às mudanças mais 

relevantes em matéria de reformas eleitorais realizadas nos países 

latinoamericanos.  

 

 

 
 

https://reformaspoliticas.org/normativa/


 

 

 
  

Seminário Permanente “Reformas Eleitorais e Democracia” 
 

Neste espaço, geram-se discussões especializadas em torno da apresentação de pesquisas 

originais e inovadoras relacionadas aos temas de interesse do Observatório.  A partir de 

encontros mensais e com participação de palestrantes e debatedoras(es), as(os) 

pesquisadoras(es) e estudantes dialogam criticamente sobre a exposição e o texto. 

designados  

 

 

Oficinas de Análise de Dados 
 

Oficinas de Análise de Dados buscam construir um espaço dinâmico de aprendizagem 

metodológica para as(os) estudantes, pesquisadoras(es) e profissionais no delineamento de 

investigações comparadas de qualidade, desde a Ciência Política, sobre instituições, eleições 

e vida democrática.  

 

 

Curso de Especialização sobre Eleições, sistemas eleitorais e partidos políticos 

(#EscolaEleitoral) 
 

Curso destinado a fortalecer os conhecimentos e habilidades de análise empírico no estudo 

das eleições, dos sistemas eleitorais e das(dos) atores políticos. Através de uma metodologia 

de pedagogia ativa e inclusiva, preconiza-se um espaço de aprendizagem dinâmico para 

as(os) estudantes, pesquisadoras(es) e profissionais no delineamento de pesquisas 

comparadas de qualidade sobre a região. 

 

 Formação 



 

 

 
  

Simultaneamente ao desenvolvimento das atividades do #ObservatórioReformas, 

incentiva-se a formação de tesistas para realizar pesquisas de qualidade em nível 

de Licenciatura, Mestrado e Doutorado. Até o momento, as pesquisas vinculadas 

aos diversos projetos cobertos pelo Observatório são: 

 

• O perfil clientelista do eleitor na América Latina. Lucía Miranda Leibe. Tese 

de Doutorado, Universidad de Salamanca, 2017. 

 

• Transformando o tabuleiro político: as razões do êxito eleitoral dos 

partidos não-tradicionais na América Latina. Vladimir Márquez Romero. 

Dissertação de Mestrado. UNAM, 2019. 

 

• A democracia interna nos partidos políticos do Estado mexicano: a seleção 

dos dirigentes do PAN, do PRI e do PRD. Carlos Guadarrama. Dissertação 

de Mestrado. UNAM, 2019. 

 

• Voto retrospectivo, reeleição e gênero na análise multinível dos resultados 

eleitorais municipais do processo eleitoral (2017-2018) no México. Ricardo 

Basurto Tapia,  Dissertação de Mestrado. UNAM, 2020. 

 

• Movimentos evangélicos, estratégias de influência e partidos políticos na 

América Latina (1980-2020). Cristhian Uribe Mendoza. Tese de 

Doutorado. UNAM, por defender. 

 

• Ladras de candidaturas, ornamentos na liderança e culpadas pelas derrotas. 

O regime de gênero na vida interna dos partidos políticos mexicanos. 

Ximena Molina Figueroa, Tese de Licenciatura. UNAM, por defender. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Teses 



 

 

  

Ciclo de Conferências “Governança Eleitoral”  
 

Este Ciclo de Conferências articula o diálogo entre especialistas sobre eleições, sistemas 

eleitorais e cidadania no México. Esta atividade é realizada anualmente em conjunto com a 

Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da UNAM e o Instituto de Pesquisas Jurídicas da 

UNAM (IIJ-UNAM). Até o momento, foram realizados nos meses de fevereiro de 2016, 

2017, 2018, 2019 e 2020.  

 

 

Ciclo de Diálogos “Democracia e Elecciones em tempos de pandemia” (2021) 
 

Este Ciclo de Diálogos contemplou trocas de conhecimento e experiências entre pessoas 

da academia, da sociedade civil e da governança eleitoral da América Latina sobre os 

diferentes desafios enfrentados para a realização de eleições em meio a uma pandemia. O 

Ciclo é realizado em conjunto com a Linha de Pesquisa sobre “Consolidação e Crises das 

democracias no século XXI” do IIJ-UNAM e articulou, em 2021, nove mesas redondas com 

a participação de mais de quarenta pessoas de doze países da região.  

 

 

#TwitterSpaces 

 

Como parte da atividade de disseminação do Observatório de Reformas Políticas, realizam-

se colóquios temáticos através da ferramenta Spaces do Twitter, nos quais se abrem 

diálogos sobre diferentes eixos de análise direcionados a um público mais amplo e diverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogos  



 

 

  

O Observatório de Reformas Políticas na América Latina realiza o 

monitoramento e cobertura digital em tempo real do que ocorre em cada 

processo eleitoral dos países da região.  Através de uma metodologia ativa 

e participativa, a equipe integrada por pesquisadoras(es) e estudantes (com 

apoio de colegas externos) realiza a cobertura dos acontecimentos no 

marco dos processos eleitorais. 

 

O Monitoramento de Eleições supõe uma série de atividades prévias, 

simultâneas e posteriores ao dia da votação:  

 

• Capacitação prévia da equipe que realizará a cobertura; 

 

• Elaboração de materiais didáticos sobre a situação política do(s) 

país(es) sob análise (mapas, infográficos, vídeos, entre outros); 

 

• Produção de conteúdos digitais para publicação em Fio no Twitter, 

realizada no dia da votação; 

 

• Elaboração do documento de Análise das Eleições para o Portal; 

 

• Apresentação de palestras com a Análise das Eleições em Seminários 

e/ou Congressos nacionais e internacionais;  

 

• Elaboração de capítulos de livros com estudos de caso avaliando as 

eleições realizadas durante o período da pandemia. 

 



 

 

  

O Seminário Internacional “As reformas políticas e da representação na América 

Latina” é um espaço de compartilhamento de conhecimentos e experiências 

práticas sobre a política democrática, os processos de reformas políticas-eleitorais 

e a representação política nos sistemas políticos da região. No Seminário, são 

realizadas Conferências, Mesas de Trabalho e Oficinas que giram em torno dos 

onze eixos temáticos (dimensões) articuladas pelo Observatório de Reformas 

Políticas na América Latina.  

 

Em cada atividade, busca-se promover a discussão ativa entre as(os) 

expositoras(es) e o público, bem como gerar sinergias que permitam fortalecer 

o conhecimento comparado da região. Em cada uma das convocatórias realizadas 

(2018, 2020, 2022), foram oportunizadas cerca de 100 apresentações escritas, 

das quais derivaram interessantes debates entre as(os) estudantes, 

pesquisadoras(es), membros da sociedade civil, autoridades eleitorais, e de 

quadros de partidos políticos, da administração pública e da cooperação 

internacional.  

 

 

Edição 2022:  

 

3º Seminário Internacional  

“Las reformas políticas a la representación en América Latina” 

 

Cidade do México, de 28 a 30 de setembro de 2022. 

(Modalidade Virtual, online e síncrono) 

 

O prazo para envio das propostas de apresentações encerrou no dia 31 de 

março de 2022. 

 

 

 

 



 

 

  

Uma das atividades centrais do Observatório é a produção de conhecimento 

original e, para isto, são desenvolvidas pesquisas sobre os processos políticos 

comparados vivenciados pelos povos da região.  

 

Os estudos são, via de regra, publicados na coleção de Documentos derivados 

dos resultados destas pesquisas, entre os quais se destacam temáticas como: 

  

• Os processos de reformas eleitorais (Chile, Bolívia, Honduras, Peru, El 

Salvador, México). 

 

• Transformações institucionais para fomentar a representação política 

das mulheres.  

 

• Reformas dos mecanismos de democracia direta e de participação 

cidadã. 

 

• As relações entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

 

• O direito ao voto de pessoas migrantes. 

 

• A regulação das mídias e as campanhas eleitorais. 

 

• A ampliação dos direitos da população LGBTIQIAP+. 

 

• A reeleição presidencial. 

 

• A violência política motivada pelo gênero. 

 

 

 

Una de las tareas claves del Observatório es la generación de 



 

 

  

Blog do 

#ObservatórioReformas  

O Observatório de Reformas Políticas na América Latina, em colaboração 

com a Revista Voz y Voto, conta com o Blog #ObservatórioReformas 

para publicar artigos de opinião voltados para temas político-eleitorais, 

construção de cidadania e difusão de conhecimento comparado. 

 

O Blog #ObservatórioReformas disponibiliza publicações quinzenalmente 

e é um espaço de divulgação de ideias relacionadas às agendas de pesquisa 

das(dos) membros do Observatório. Os manuscritos enviados são 

avaliados e comentados antes da publicação. Desta maneira, as revisões 

realizadas contribuem para garantir um parâmetro de qualidade na 

produção e facilitar a difusão dos resultados das pesquisas para um 

público mais amplo. 

 

 

 



 

 

  

No marco do trabalho realizado pelas(os) pesquisadoras(es) no âmbito 

do Observatório de Reformas Políticas na América Latina, foram 

elaboradas diversas obras coletivas sobre uma série de temas, tais como: 

 

• Reformas políticas na América Latina: tendências e casos (2016). 

 

• Reformas das organizações partidárias na América Latina entre 1978 

e 2015 (2016). 

 

• A representação política das mulheres no México (2017). 

 

• Quando fazer política te custa a vida. Estratégias de combate à 

violência política contra as mulheres na América Latina (2017). 

 

• Mulheres na política. Experiências nacionais e subnacionais na América 

Latina (2018). 

 

• As reformas eleitorais na América Latina (2022, no prelo). 

 

• As reformas políticas e de representação na América Latina (2022, no 

prelo). 

 

• O regime eleitoral de gênero e a representação política das mulheres 

na América Latina (2022, no prelo). 

 

 

Publicações 



 

 

 
  

Divulgação 

As pesquisas realizadas no marco dos diferentes projetos de pesquisa 

têm sido difundidas através de diversos meios de comunicação, tais 

como: 

 

• The Economist (Reino Unido) 

• Americas Quarterly (Estados Unidos) 

• The Washington Post (Estados Unidos) 

• Aristegui Noticias (México) 

• Agenda Pública (Espanha) 

• Animal Político (México) 

• El Telégrafo (Equador) 

• El Universal (México) 

• Revista Voz y Voto (México) 

• Nexos (México) 

• Expansión (México) 

• La República (Peru) 

• RazónPublica.com (Colômbia) 

• El Tiempo (Colômbia) 

• El Comercio (Peru) 

• Infobae (Argentina) 

• NTN24 (Estados Unidos) 

• Associated Press News (Estados Unidos) 

• Sputnik Agencia de Noticias (Rússsia) 

• Radio UNAM (México) 

• IMER Radio (México) 



 

 

 
  Cooperação  

O Observatório de Reformas Políticas na América Latina é uma iniciativa 

da Secretaria de Fortalecimento da Democracia da Organização dos 

Estados Americanos (SFD/OEA), que se articula com o Instituto de 

Pesquisas Jurídicas da Universidade Nacional Autônoma do México 

(UNAM).  

 

Desde sua criação, o #ObservatórioReformas conta com a colaboração 

de diversas organizações nacionais e internacionais interessadas no 

fortalecimento democrático. Entre elas, destacam-se as seguintes 

instituições com as quais se mantém relações privilegiadas: 

  

• National Endowerment for Democracy, Estados Unidos 

• Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica 

• Instituto Nacional Electoral, México 

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 

• Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica 

• Oficina Nacional de Procesos Electorales, Peru 

• Jurado Nacional de Elecciones, Peru 

• Instituto Electoral de la Ciudad de México, México 

• Sociedad Argentina de Análisis Político, Argentina 

• Red de Politólogas - #NoSinMujeres, Internacional 

• International IDEA, Suécia 

• Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP, Panamá  

• Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Espanha 

 

https://www.oas.org/pt/sobre/sap
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