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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. 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. 
Juntamente com os desafios da formulação teórica, apresentam-se desafios 
metodológicos: como explicitar a epistemologia da perspectiva sócio-histórica 
que orienta a pesquisa da dimensão subjetiva? Como desenvolver 
procedimentos metodológicos coerentes com a perspectiva teórica e 
epistemológica? A ATP aqui proposta terá como objetivo continuar o debate em 
torno das referências epistemológicas da abordagem, a partir do que foi 
desenvolvido no 1º semestre de 2018. Serão alternadas atividades de leitura e 
aprofundamento dos fundamentos da abordagem com análise e discussão dos 
projetos de pesquisa desenvolvidos pelos orientandos que fazem parte do 
NUTAS. 
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