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Vimos nos apropriando de teorias e metodologias próprias de
outros campos do conhecimento
e procurando transpô-Ias e adapta-Ias às nossas necessidades
explicativas, mas a necessidade
de sistematizarmosum referencial
próprio é de grande urgência, no
sentido de podermos dialogar
com a ciência em em posição de
igualdade e contribuirmosao acumulo do saber inerente ao conhecimento científico.
Cabe-nos a tarefa de refletir
sobre o corpo do conhecimento
que hoje faz parte da formação do
t.o., assim como suas novas necessidadese especificidades,para
que possamos inverter o eixo de
reflexão que nos últimos anos tem
sido marcadamentede "fora"para
o "interior" da profissão.

