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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar o Laboratório Permanente de Análises Políticas (LAPAP). Como um dos braços de atuação do grupo de pesquisa “Democracia,

Instituições e Participação Social”, este laboratório pretende constituir um lócus academicamente relevante voltado ao acompanhamento e a intervenção no debate político

nacional. Assim, o LAPAP tem o propósito de acompanhar, monitorar e ofertar análises de conjuntura sobre temas, enredos e contextos que atravessam o campo político e

desafiam o horizonte de aprofundamento das formas de vida democráticas no Brasil. Considerando que as análises de conjuntura política constituem uma das mais tradicionais

metodologias presentes no campo de atuação das Ciências Sociais, o LAPAP, afinando a militância democrática com os rigores que pautam a atuação acadêmica, tem procurado

se consolidar como um espaço plural de reflexões acerca da vida política brasileira. Dessa maneira, mesas redondas – compostas por dois a cinco expositores críticos da

realidade social, situando-se sempre em torno do delicado desafio de interpretação acerca de sentidos inerentes a eventos tópicos e transcorridos em um tempo histórico curto

através da conexão com seus aspectos mais permanentes e propriamente estruturais – são realizadas. Cabe ressaltar que uma das especificidades que atravessam a produção

das análises políticas conjunturais é a dimensão daquilo que Pierre Bourdieu denomina de savoir-faire. Neste sentido, pensando que este tipo de prática se aprende na prática,

indica-se como resultados parciais do projeto o aprimoramento da formação acadêmica dos estudantes no que diz respeito à formulação de pensamentos críticos à realidade

social. Por fim, é ofertado, a toda a comunidade barbacenense, além daqueles interessados que buscam as discussões estabelecidas no sítio eletrônico do laboratório, um

conjunto sistemático e coerente de reflexões acerca dos caminhos políticos atualmente percorridos pela sociedade brasileira.
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