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EMENTA 
 
O NUTAS vem se dedicando ao estudo da dimensão subjetiva da realidade, 
como categoria teórica que dá visibilidade ao movimento dialético entre 
subjetividade e objetividade que constitui a realidade social. Isso permite 
trabalhar com a relação indivíduo-sociedade de forma não dicotômica, 
reconhecendo que a dimensão subjetiva constitui os fenômenos sociais. A 
pesquisa a partir dessa categoria, desenvolvida no NUTAS, aborda temas 
relativos ao campo das políticas públicas sociais e das relações de trabalho, em 
uma perspectiva crítica. Procura-se caracterizar a dimensão subjetiva de 
fenômenos sociais presentes nesses campos, identificando as mediações que 
os constituem e sua articulação com essas características. A ATP aqui proposta 
terá como objetivo exercitar a análise de diferentes fenômenos a partir da 
categoria dimensão subjetiva da realidade (por exemplo, os fenômenos 
desigualdade social; vulnerabilidade; violência; participação social e política; 
entre outros). Esse exercício terá como subsídios as pesquisas de alunos e 
membros do Núcleo, bem como leituras teóricas de aprofundamento. 
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