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PRESSUPOSTO: a complexidade nas ciências 
contemporâneas demanda transdisplinaridade-
transversalidade-translação na pesquisa científica

QUESTÕES:
Como o problema da transposição/translação de resultados 
tem sido resolvido nas ciências da Saúde? 

Faz sentido formar pesquisadores para atuação translacional 
transdisciplinar no campo da Saúde Coletiva? 

Se sim, como fazê-lo? Novos arranjos curriculares? Perfis 
docentes? Pedagogias alternativas?



Julie Denekamp
(1943-2001)
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Breve história do movimento da 
Ciência Translacional Transdisciplinar



• A expressão bench-to-bedside é recuperada em 1999 pelos NIH (National
Institutes of Health) como justificativa e slogan de política científica. 

• Em 2003, os NIH iniciam um grande programa de fomento da formação 
de pesquisadores, o Clinical and Translational Science Awards (CTSA), 
financiando National Center for Advancing Translational Sciences
(NCATS). 

• Em 2007, os EUA adotaram a Pesquisa Translacional (PT) como política de 
financiamento da pesquisa em saúde; o financiamento desse programa 
alcançou um montante anual de meio bilhão de dólares já em 2012. 

• Em 2015, o então Presidente Obama lançou a Precision Medicine Initiative
• Em 2020, mais da metade das escolas médicas americanas tinham 

centros médicos acadêmicos chamados de "Institutos de Ciência Clínica 
Translacional”.

• A revista Science recentemente lançou Science – Translational Medicine. 

Breve história da Ciência Translacional Transdisciplinar



NCATS operating 
schema formalized 
the “3Ds”: 
Develop, 
Demonstrate, 
Disseminate. 

Austin, C. P. Opportunities and challenges in translational science. 
Clin Transl Sci.14:1629–1647, 2021.

Breve história da Ciência Translacional Transdisciplinar



Breve história da Ciência Translacional Transdisciplinar

Hartl D, et al. Translational precision
medicine: an industry perspective. J 

Transl Med. 2021 Jun 5;19(1):245.



Waldman, SA, Terzic A. Clinical and 
Translational Science: From Bench-
Bedside to Global Village. Clinical and 
Translational Science 3(5): 254–257, 2010. 

Breve história da 
Ciência Translacional 

Transdisciplinar





Soicher RN, Becker-Blease KA, Bostwick KCP. Adapting implementation science for higher education research: the systematic study of 
implementing evidence-based practices in college classrooms. Cogn Res Princ Implic. 2020 Nov 5;5(1):54.





Reinaldo Guimarães (2019) recorre à concepção de “modos de 
produção do conhecimento científico” de Gibbons et al (1994)

Essa proposta já havia sido sistematizada por Roy Bhaskar
(1978; 1986) em sua teoria realista-crítica dos modelos 
explicativos na ciência.

Influenciado pela epistemologia de C.S. Peirce, Juan Samaja
(1976; 1994) pioneiramente elaborou uma teoria dos modos de 
produção do conhecimento científico



Bhaskar (1986:60): o modo de produção do conhecimento científico 
busca “eficácia transfactual” criando artefatos heurísticos denominados 
‘modelos’ e ‘teorias’. 

Bhaskar (1986:30): a categoria indução deve ser entendida como: 
* ‘transdução’ (suposição de que as leis da natureza se aplicam fora dos sistemas 
fechados – laboratórios, sistemas teóricos etc. – em que foram criadas)
* ‘edução’ (expectativa de que leis gerais inferenciais se aplicam a casos individuais).

Bruno Latour se opõe ao uso do termo ‘rede’, redefinindo o conceito deleuzo-
guattariano de rizoma como “série de transformações, traduções, transduções”

Latour B (1999) On recalling ANT. In: Law J; Hassard J (eds) Actor Network Theory and After. Oxford: Blackwell.



• Bhaskar: a construção teórica de estruturas explicativas “transfactualmente
eficazes” das ciências de um dado campo se dá por ‘retrodução’, categoria 
peirciana que se refere ao uso de analogias, estabelecendo a posteriori 
modelos metafóricos e metonímicos propiciadores de análise realista-
pragmática da produção de sentidos nas ciências. 

• Samaja: concepção original de planos de ocorrência e interfaces 
hierárquicas que propus designar como “multiplanidade”, no sentido de 
ocorrência simultânea em múltiplos planos de realidade.
1. o que se tem designado como ‘translação’ no sentido de transversalidade de planos de 

ocorrência corresponde à categoria bhaskariana de ‘transdução’. 

2. o ‘translacional’ referido às operações de tradução transdisciplinar pode ser considerado 
como aplicação direta da categoria ‘retrodução’, da teoria do conhecimento de Peirce.



Conclusão do argumento: 
no referencial da “multiplanidade” de Samaja:
1. o que se tem designado como ‘translação’ no sentido 

de transversalidade de planos de ocorrência 
corresponde à categoria bhaskariana de ‘transdução’ 

2. o ‘translacional’ referido às operações de tradução 
transdisciplinar pode ser considerado como aplicação 
direta da categoria ‘retrodução’, na teoria do 
conhecimento de Peirce
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Faz todo o sentido formar pesquisadores para 
atuação translacional transdisciplinar, mais 
ainda no campo da Saúde Coletiva

QUESTÕES:

Como fazê-lo? 
Novos arranjos curriculares? 
Perfis docentes? 
Pedagogias alternativas?


