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VII CONGRESSO BRASILEIRO DE NATUROLOGIA 

 

O VII Congresso Brasileiro de Naturologia acontecerá no período de 08 a 11 de 

outubro do ano de 2014, na Cidade Universitária Pedra Branca, município de Palhoça – SC. 

Será realizado pela Sociedade Brasileira de Naturologia (SBNAT) em parceria com a 

Associação Brasileira de Naturologia (ABRANA), Associação Paulista de Naturologia 

(APANAT), Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e Universidade Anhembi 

Morumbi (UAM).  

Desde a criação do seu primeiro curso no país, há quinze anos, a Naturologia vem 

se aprimorando e se consolidando em seu objetivo de formar profissionais que contribuam 

para o atendimento das demandas na área da saúde; profissionais capazes de lidar com os 

aspectos problemáticos desse campo, preparados não só para satisfazer as necessidades 

dos indivíduos nos processos de vida, saúde e adoecimento, como também para ajudá-los a 

participar ativamente desses processos, de maneira a conquistar maior autonomia na vida. 

O tema principal do VII Congresso Brasileiro de Naturologia é “Medicinas 

Tradicionais”. Para um melhor desenvolvimento do tema, as palestras, mesas-redondas e 

minicursos concernentes à atuação do Naturólogo serão selecionados dentre aqueles que 

exploram aspectos das Medicinas Tradicionais mais estudadas pelos profissionais.  Serão 

abordados temas da Medicina Tradicional Chinesa, Ayurvédica, Xamânica, Tibetana, Unani e 

Brasileira (componentes africano, indígena e popular). 

Os objetivos principais do VII Congresso Brasileiro de Naturologia são os 

seguintes:  

 discutir o papel da Naturologia na sociedade;  

 apresentar evidências científico-empíricas dos sistemas de avaliação e 

tratamento das Medicinas Tradicionais e 

 discutir as habilidades que o profissional de Naturologia deve desenvolver 

para ser capaz de atuar no mercado de trabalho.  

Esse evento integra as estratégias destinadas à consolidação da Naturologia. É 

oportunidade de incentivo ao comprometimento dos  naturólogos e estudantes em uma ação 

solidária e participativa em  prol do fortalecimento e do reconhecimento da profissão.  

Participe, faça parte desta construção! 

 

Sociedade Brasileira de Naturologia 

Associação Paulista de Naturologia  

Associação Brasileira de Naturologia  
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V FÓRUM CONCEITUAL DE NATUROLOGIA 

 

Nos últimos fóruns conceituais de Naturologia, adiscussão sobre as possibilidades 

de ordenação do conhecimento, do saber e das bases conceituais da naturologia tem evoluído 

em  profundidade e consistência, a percepção de que, antes de desenvolver um conceito 

unificador para a Naturologia, é necessário abordar e refletir, exaustivamente, acerca dos 

conceitos que a embasam. Afinal, trata-se de definir ou conceituar algo que ainda está em 

construção. Nesse fórum, a proposta é  uma discussão sobre uma questão essencial à 

constituição e fundamentação da Naturologia: Como a Naturologia deve lidar com a dicotomia 

tradicional-moderno na medida em que se estrutura partir das chamadas medicinas 

tradicionais? 

Diversos autores discutem a dicotomia tradicional-moderno, tais como, 

Boaventura Santos, Louis Dumount, Luiz Fernando Dias Duarte, Gilberto Velho, Adriano 

Duarte Rodrigues, entre tantos outros.Esses autores exploram assuntos de grande relevância 

para a discussão teórica e epistemológica em Naturologia. Discutem, por exemplo, como o 

termo ”tradicional”passou a ser usado em oposição ao conhecimento cientifico considerado 

moderno e a – cultural (?); como o termo “medicina tradicional” abriga uma heterogeneidade 

de saberes e práticas sob a mesma denominação, em oposição à medicina hegemônica; e,  

ainda, como o que chamamos “medicina tradicional" pode ser caracterizada como uma 

modalidade totalizante da experiência, uma vez que assimila diferentes dimensões 

ontológicas da realidade, mas que, no entanto, continua reproduzindo a dicotomia 

moderno/tradicional, em si, uma herança da modernidade. 

Ampla é a discussão a ser mobilizadacom essa proposta e profícuos, os 

resultados esperados.Diante do direcionamento escolhido para as discussões do V Fórum 

Conceitual de Naturologia,  e, com base nos resultados das discussões  efetivadas nos últimos 

fóruns, listam-se, a seguir, para os Naturólogos,  algumas questões norteadoras para os 

debates: 

 Como a Naturologia deve tratar e interagir com as chamadas medicinas tradicionais, 

a fim de pluralizar as concepções e experiências acerca dos processos de vida, saúde 

e doença? 

 O que implica a reprodução da dicotomia tradicional-moderno na Naturologia? 

 O que a naturalização da dicotomiaentre tradicional e moderno, imposta pela 

modernidade, pode acarretar para um saber que se pretende transcultural? 

 Como essa discussão contribui para a fundamentação, construção e reconstrução do 
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conhecimento naturológico? 

Ana Cláudia Mor 

Caio Fábio Portela 

Diogo Teixeira 

Comissão Organizadora do V Fórum Conceitual de Naturologia. 

 

 

Objetivos Gerais dos Fóruns Conceituais de Naturologia 

 Proporcionar avanços no conhecimento teórico em Naturologia, principalmente no tocante 

às diretrizes epistemológicas. 

 Proporcionar o acesso e a reflexão sobre temas fundamentais da Naturologia, incluindo a 

práxisnaturológica, o ensino e sua interface com as bases teóricas. 

 

Objetivos específicos do V Fórum Conceitual de Naturologia 

 

1. Problematizar a dicotomia tradicional-moderno na constituição teórica da Naturologia 

2. Contribuir para o aprofundamento das discussões sobre a fundamentação teórico-

epistemológica em Naturologia.  

 

Nota: 

Não é objetivo do fórum fechar uma definição de Naturologia; mas os 

participantes que o desejarem podem,sim,  apresentar trabalhos com propostas de definição. 

Espera-se,  ao final do fórum, como resultado, o aprofundamento das bases conceituais da 

Naturologia. 

 

 

Estrutura 

 

 O V Fórum Conceitual de Naturologia será um evento gratuito e aberto ao público. 

 As discussões ocorrerão mediante a apresentação de papers (escritos) acerca da reflexão 

teórico-epistemológica da Naturologia. 

 Cada autor que tiver seu paper selecionado terá um tempo de apresentação oral a ser 

definido  posteriormente conforme o número de trabalhos aprovados. 

 As mesas de discussão ocorrerão entre os autores dos papers selecionados, moderadores 
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e haverá interação com o público do fórum.   

 

Nota:  

Devido ao tempo reduzido de fórum, os papers serão selecionados por uma 

comissãoconstituída por professores do curso de Naturologia, cuja função será a de 

organizar os conteúdos a serem discutidos no fórum. 

 

Normas para a submissão dos papers: 

 

 Os papers devem contemplar reflexão teórico-crítica acerca dos fundamentos e princípios 

da Naturologia, com enfoque preferencialmente voltado à discussão acerca da dicotomia 

tradicional-moderno. 

 A estrutura do texto é livre, no entanto,  deve ser organizada e clara. 

 Os papers devem tratar de uma problemática específica e devem ser fundamentados 

preferencialmente em correntes de pensamento epistemológicas, sociológicas, filosóficas, ou 

mesmo na experiência prática, sendo as idéias de outros autores devidamente referenciadas. 

 Os trabalhos deverão ser produzidos necessariamente por Naturólogos formados, 

estudantes de Naturologia ou professores do curso de Naturologia (conferir essa norma). 

 Os trabalhos deverão ter no mínimo 03 páginas e, no máximo, 10 páginas. Fonte arial, 

tamanho 12, espaçamento 1.5, justificado, margens de 2,5cm.  

 Os papers devem ser enviados até o dia 07 de setembro de 2014 para o seguinte e-

mail:  forumconceitualdenaturologia@gmail.com 

 A resposta de aprovação do paper será atribuída no prazo de 15 dias. 

 

Critérios de seleção dos papers 

 

 Adequação do tema proposto e aos objetivos do fórum. 

 Estrutura e adequação às normas de submissão. 

 Relevância e contribuição do paper. 

 Dedicação e cuidado em relação ao tema tratado. 

 Organização dos conteúdos, referências e idéias propostas. 

 

Nota:  

Durante as discussões na mesa, a comissão avaliadora poderá mencionar 

trechos (relevantes para o fórum) de trabalhos que não foram aprovados para 

apresentação oral, sendo os respectivos autores devidamente referenciados. 

 

 

mailto:forumconceitualdenaturologia@gmail.com
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III JORNADA DE ESTUDOS SOBRE O SIMBOLISMO DA NATUROLOGIA 

 

Com o apoio da APANAT, da ABRANA e dos cursos de Naturologia da 

Universidade Anhembi Morumbi e da UNISUL, nós, da Comissão Organizadora do VII 

CONBRANATU, convidamos você a participar da “III Jornada de Estudos sobre o 

Simbolismo da Naturologia”. 

Nas primeiras Jornadas, tivemos a participação de 9 trabalhos que nos foram 

enviados, avaliados pelo público através da Internet e apresentados nos dois últimos 

CONBRANATU, contribuindo com um bom material, tanto de imagens e símbolos criados 

quanto de elementos conceituais a respeito do que acreditamos ser a essência da Naturologia. 

Conforme o planejado, na II Jornada, passamos uma lista de adesão entre os 

presentes para criarmos um grupo de discussão do simbolismo da Naturologia. No primeiro 

semestre de 2014, uma reunião foi feita com esse grupo, com o objetivo de levantar os 

elementos divergentes e convergentes em cada símbolo submetido à apreciação.  As ideias 

centrais foram apresentadas a um designer profissional, que elaborou, ao longo desse ano, 

com base nesse material, os primeiros esboços do que virá a ser o símbolo da Naturologia. 

Assim, diferentemente dos encontros anteriores, a presente Jornada não se abrirá 

à submissão de trabalhos. Nesse momento, objetivamos apresentar as imagens criadas pelo 

profissional e convidar a todos a participar ativamente dos próximos passos da criação, 

lapidação e consolidação do símbolo da Naturologia. 

Os desenhos criados serão apresentados no dia 09 de outubro de 2014, na 

Universidade do Sul de Santa Catarina – Campus Pedra Branca – em Palhoça, Santa 

Catarina, das 9h às 12h. 

 

Comissão Organizadora do VII Congresso Brasileiro de Naturologia. 
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A RELIGAÇÃO DE SABERES NA NATUROLOGIA: A COMPLEXIDADE ENTRE SABERES 

DA TRADIÇÃO E SABERES CIENTÍFICOS1. 

Adriana Elias Magno da Silva 

A Naturologia apresenta-se como um saber e um fazer híbrido por incorporar e dialogar uma 

gama variada de modelos e práticas médicas. Por esta característica peculiar o saber 

naturológico depara-se com muitos desafios na tarefa de gestar um modo de pensar e fazer 

saúde crítico e inovador. Este VI Fórum Conceitual traz como temática de discussão a 

dicotomia das noções moderno/tradicional presente nos modelos médicos que compõe o 

escopo naturológico.  

Os três textos apresentados: Medicina Tradicional: A problemática do termo de Fábio 

Stern; Tradicionalmente “Moderno”: Da imposição dos saberes mesmos à procura dos 

saberes outros de Diogo Teixeira e A dicotomia Tradicional-Moderno e o diálogo entre 

saberes na Prática naturológica de Caio Portella comungam em comum a preocupação 

com a importância que as reflexões conceituais apresentadas neste fórum trazem para a 

construção e consolidação do saber e do fazer naturológico. Cientes de que cada reflexão é 

uma janela que se abre para o mundo, os 3 textos apontam trilhas possíveis para a reflexão 

e o diálogo entre os chamados saberes tradicionais e modernos. 

O texto de Stern nos leva a uma reflexão sobre a noção do termo tradição e as argumentações 

contrárias e favoráveis ao uso do termo, percorrendo neste trajeto ideias de pensadores das 

ciências sociais, história e ciência da religião. 

 A etimologia do termo Tradição significa transmissão no sentido amplo e qualquer coisa 

herdada do passado pelo presente, Tradição é, por essa lógica, um “padrão repetido de 

comportamentos, crenças ou costumes passados de uma geração à próxima”; a terminologia 

medicina tradicional seria entendida, diante da definição etimológica apresentada, como um 

conjunto de qualidades e materiais particulares que respeitaria certa invariabilidade nos 

valores pré-existentes, teria 4 características básicas: identificar-se como algo antigo; ser fruto 

de uma geração; ser incorporado e preservado pelas gerações futuras e ter a tendência à 

preservação de seu status quo.  

Nas considerações finais Stern faz um balanço crítico mostrando que as correntes contrárias 

ao uso da terminologia pautam-se “na concepção de que o que se considera tradicional em 

outras partes do mundo não seria necessariamente tradicional no Brasil”, entretanto, afirma o 

autor, observa-se que implícita à discussão da dicotomia tradicional/científico está a visão do 

                                                           
1 Texto apresentado como mediação dos paper's do VI Fórum Conceitual de Naturologia. 
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tradicional como algo baseado em crenças e o científico como algo verdadeiro. O autor 

questiona, com pertinência, o fato de ser a própria biomedicina também fruto de crenças, pois 

a ciência é uma crença num certo tipo de racionalidade, ao passo que todas as formas 

culturais, colocadas em xeque pela concepção científica, se configuram como saberes 

legítimos, porque legitimados nas tradições culturais das quais pertencem. 

Teixeira inicia seu texto com um posicionamento pertinente e crítico sobre os rumos que o 

processo de legitimação da Naturologia, como uma profissão oficial da saúde pode trazer para 

o ideário naturológico. Se a Naturologia, como defende o autor, é um campo diferenciado na 

área da saúde porque filiado a princípios e paradigmas críticos da visão mecanicista e 

determinista da abordagem hegemônica em saúde, A Naturologia “não pode perder seu 

espírito contestador com relação a ciência ocidental, em prol de legitimação política e 

institucional”. 

Para reflexão sobre a questão do moderno e do tradicional Teixeira traz para o cerne das 

discussões naturológica as reflexões antropológicas sobre a relação cultural do conhecimento 

e parte da ideia de Levi-Staruss revisitada por Leite-Mor e Wedekin de que “todas as formas 

de conhecimento têm racionalidade e, portanto, todos os sistemas de atenção à saúde têm 

valor intrínseco”.  

Ao fazer suas digressões o autor pensa a tensão existente entre os chamados saberes 

tradicionais e os saberes modernos, aqui entendido como o saber científico, por dois trabalhos 

que pensam as medicinas tradicionais. O de Leguizamón sobre Medicina Ayurvédica e 

biomedicina contemporânea e o trabalho de Palmeira sobre acupuntura no ocidente; e mostra 

que a percepção que o conhecimento ocidental teve sobre os saberes tradicionais sempre foi 

mediada por uma ideologia colonizadora em que “as medicinas tradicionais são vistas como 

um conjunto heteróclito de saberes e práticas delimitados negativamente a partir da ideia de 

que, baseadas em crenças culturais, tais práticas e saberes carecem de cientificidade”. Tal 

pressuposto não gerou, como identifica o autor, por parte da ciência ocidental um diálogo 

assimétrico. E assim como Stern, Teixeira mostra que a biomedicina, como as medicinas 

tradicionais é também uma crença cultural. 

Ao concluir seu texto Teixeira indaga se a Naturologia pensa a si mesmo com a mesma 

criticidade que se dispõe a pensar a biomedicina. Identifica com lucidez que os naturólogos 

não conseguem ter tal parcimônia e se apresentam, muitas vezes, de forma contraditória 

quando estão procurando sua legitimação na área da saúde, principalmente quando 

naturalizam os pressupostos do modelo biomédico, tais como: a crença nas dicotomias 

ciência/crença e medicina científica/medicina tradicional. E arremata; que considera 
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“fundamental que a Naturologia olhe para si mesma de forma crítica e reflexiva, para que 

possa identificar, problematizar e, quem sabe, superar seus limites na construção de uma 

forma realmente nova de atenção à saúde. 

Portella inicia seu texto assumindo o pressuposto, do qual comungo, de que a Naturologia é 

em si um conhecimento mestiço e não se prende a uma racionalidade médica específica. 

Mostra que por este fato o naturólogo almeja criar condições para o diálogo e a religação dos 

sistemas médicos, de avaliação e tratamento presentes no saber naturológico. Aponta a 

inerente tensão que tal convívio traz quanto à utilização dos métodos de avaliação e conduta 

médica a serem utilizados na prática naturológica; assim como os dois outros palestrantes 

enfatiza que a noção do termo moderno está associada a uma visão científica e do termo 

tradicional está associada a algo pertencente a elementos de sistema cultural. Usa a 

fitoterapia para exemplificar como os limites entre o moderno e o tradicional são frágeis e 

tênues. 

Afirma que o “problema do naturólogo é essencialmente metodológico” por precisar definir e 

dar coerência ao processo terapêutico adotado, utilizando de várias racionalidades dentro de 

uma perspectiva transdisciplinar. Chama a atenção para o fato de que a falta de clareza em 

relação aos procedimentos terapêuticos oriundos dessa polissemia de saberes é maior que a 

problemática da dicotomia entre a relação das terminologias moderno/tradicional. 

Retoma a definição do IV fórum conceitual em que foi redefinido a questão sobre o uso de 

métodos tradicionais e modernos.  A substituição pela ideia de que a Naturologia se embasa 

em sistemas terapêuticos complexos e vitalistas levou, em sua opinião, a uma necessidade 

de se pensar a cosmologia desses métodos e não as terminologias. 

Encerra o texto fazendo uma reflexão crítica sobre os limites do conhecimento científico, que 

como todo conhecimento é uma forma de tradução da realidade e por isso não é neutro, nem 

isento e complementa falando que a Naturologia não deve ficar presa ao conhecimento 

científico, mas deve criar condições para o diálogo entre os saberes. 

As reflexões apresentadas me instigaram a pensar algumas questões: 

1- Sobre a Antropologia e seu desenvolvimento histórico enquanto ciência que estuda a 

diversidade humana.  

Concordo com Teixeira quando afirma que a Antropologia é fundamental para a 

fundamentação da Naturologia, se a mesma se pretende transcultural e 

transdisciplinar. Por isso, é necessário olhar criteriosa e criticamente para esta ciência. 

A Antropologia permanece tributária da diversidade cultural, do relativismo e da 
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fragmentação temática e se existe por parte da Naturologia a pretensão de superar a 

fragmentação presente no paradigma cartesiano e operar dialogicamente entre os 

saberes, como afirmou Portella, é preciso pensar numa Antropologia não relativista.  

Como afirma o antropólogo Edgard de Assis Carvalho, “para o relativismo as culturas 

são unidades auto-suficientes, fechadas e coerentes entre si.” (CARVALHO, 2003:8) 

O pensamento relativista não opera diálogos porque não admite desvio das normas e 

dos padrões; os ruídos, espontaneidades e dispersões inerentes ao universo da 

cultura não é enfrentado pela ótica relativista, que opta por permanecer caudatária da 

objetividade neutra, pseudo-isenta e, ao mesmo tempo, autoritária da via etnográfica, 

malgrado as dificuldades que a pesquisa de campo impõe a qualquer pesquisador 

(CARVALHO, 2003).  

A Antropologia, como a Naturologia precisa filiar-se, a modelos mais flexíveis e afeitos 

ao pensamento transdisciplinar que permeia as duas áreas de conhecimento. “O 

pensamento complexo se empenha na árdua tarefa de defender a incerteza racional, 

propugnar pela biodegrabilidade das ideias, insistir no poder do diálogo, lutar pela 

regeneração planetária, recalcar a barbárie da cultura.” (CARVALHO, 2003:15). Se a 

Naturologia não pode e não deve cair na cilada de não se dimensionar criticamente 

enquanto campo de saber e de prática profissional como proferiu Teixeira, faz-se 

necessário que ela assuma definitivamente os postulados e paradigmas com os quais 

se filiar dentro do pensamento cientifico. Não se trata de exclusão de modelos 

metodológicos, mas de identificação epistemológica da natureza do conhecimento. Se 

não o fizer corre e correrá o risco de ser um mero fazer técnico, no sentido de 

especialidade fragmentada, dentre as várias modalidades já existentes na área da 

saúde e não, um campo de conhecimento, como propõe Teixeira. 

2- Sobre a noção de tradição. 

Aqui me permitam os srs fazer uma direta alusão a uma antropóloga Maria da 

Conceição Almeida com quem compartilho ideias. Para Almeida (2010:13) “a palavra 

tradição é problemática em si mesma porque se consagrou como o que é do passado, 

característica das chamadas sociedades primitivas modo de viver e conhecer 

amputado de criatividade e transformação”. O pensamento da autora e o meu vão em 

oposição a esse entendimento que retira do conceito de tradição a destreza, o vigor e 

o rigor dos saberes produzidos pelos intelectuais da tradição, que mesmo sem 

frequentar os bancos escolares e estar familiarizados com o conteúdo formal da 

ciência são leitores e decifradores do mundo natural tanto quanto os cientistas, e em 

alguns casos ou se dizer, que são melhores. 
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“As populações rurais e tradicionais, ao longo de sua história têm desenvolvido e 

sistematizado saberes diversos que lhes permitem responder a problemas de ordem 

material e utilitária tanto quanto têm construído num rico corpus da compreensão 

simbólica e mítica dos fenômenos do mundo.” (ALMEIDA, 2010: 48).  

A ciência que se reconhece como um conhecimento superior e distinto dos demais 

saberes porque privilegia o que entende por razão, objetividade, verdade e 

interpretação universais, não só distanciou os saberes como transformou o antigo 

sábio no intelectual moderno que se propõe arauto do conhecimento superior e 

verdadeiro. 

Novamente a dicotomia moderno/tradicional só será superada se o pensamento 

científico estiver livre da visão fragmentada, objetivista e racionalista que o levou a 

esta configuração. Como Almeida encontro nas ideias da complexidade e da visão 

transdisciplinar um caminho possível para a ruptura com esta perspectiva. Como 

afirma Almeida “não basta religar áreas disciplinares internas ao conhecimento 

científico, é necessário aproximar domínios de saberes identificados como opostos e 

contraditórios por força de um processo civilizacional pautado pela monocultura da 

mente.” (ALMEIDA, 2010: 13). 

Neste sentido a ideia de Portella de a incorporação na definição de Naturologia da 

noção de que o conhecimento naturológico está embasado numa pluralidade de 

sistemas terapêuticos complexos e vitalistas e não mais, que faz uso de métodos 

tradicionais e modernos, afasta como falou o autor, a Naturologia deste enrosco 

conceitual é também por mim, considerada válida. 

3- Como educar os educadores? 

Inspirada nas lições morinianas, me pergunto e repasso para os senhores palestrantes 

o desafio da pergunta: como formar um profissional para lidar e operar com estes 

desafios epistemológicos da Naturologia? Qual seria a grade curricular ideal de um 

curso de Naturologia para dar conta de tantas singularidades de um saber/profissão 

que transita entre mundos tão distintos, os aproxima e os faz dialogar? Como desviar 

da armadilha da tendência colonizadora e da monocultura da mente que acompanha 

o saber científico ocidental?  

Encerro aqui minha participação neste VI Fórum Conceitual não propondo uma 

solução as questões levantadas, mas apresentando uma proposta para a temática do 

VII Fórum conceitual: a perspectiva de Como formar o profissional de Naturologia para 

que ele possa dar conta dos desafios teóricos e práticos presentes neste 

saber/profissão? 
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Obrigada, 

São Paulo 06/10/2014. 
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ALMEIDA, Mª da conceição. Complexidade, saberes científicos e saberes da tradição. 
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A DICOTOMIA TRADICIONAL-MODERNO E O DIÁLOGO ENTRE SABERES NA 
PRÁTICA NATUROLOGIA 

 

Caio Fábio Schlechta Portella2 

Este texto trata de uma breve problematização sobre o tema tradicional-moderno, utilizado 

em algumas definições de naturologia, principalmente em relação à pratica e as implicações 

desta em relação às bases naturológica. 

 

A naturologia é em si um conhecimento mestiço, ou seja, fruto de diversas 

disciplinas, sendo estas ligadas ou não a uma mesma racionalidade médica. O naturólogo 

portanto é um profissional que almeja, pelo menos em sua fundamentação de base, colocar 

em perspectiva e criar diálogo, elos de ligação, entre sistemas de avaliação e tratamento 

provindos essencialmente de visões diferentes de mundo, ou seja de cosmologias diferentes. 

Uma racionalidade médica(LUZ, 1996) se forma a partir de um determinado 

entendimento da realidade, obviamente este entendimento não éabsoluto e mesmo dentro de 

uma dita racionalidade médica existem escolas, épocas, etapas e visões conflitantes, apesar 

disso é possível uma sistematização do que no momento atual é predominante, sempre a 

partir, e portanto com o viés de um olhar de fora, da perspectiva científica. 

O fato é que com ou sem um viés interpretativo, diferentes leituras da realidade 

existem, e na saúde as diferenças geram inúmeros conflitos sobre a avaliação e conduta 

terapêutica, principalmente em relação àquilo que chamamos de Medicinas Tradicionais e a 

visão moderna que podemos definir a grosso modo como Biomedicina. 

Esta divisão é parcialmente verdade, sendo o conceito de tradicional e moderno 

um grande entrave na definição das bases conceituais em naturologia. O senso comum no 

Brasil nos leva a associar “medicinas tradicionais” à uma visão que considera aspectos além 

do físico, como as medicinas indígenas, medicina chinesa e ayurveda, algo mais 

intrinsecamente cultural e menos ligado à ciência. Quando falamos de métodos modernos o 

contrário naturalmente ocorre, associamos às últimas novidades estas ligadas às descobertas 

cientificas. 

O fato é que tradicional e moderno não traz embutido o entendimento de base, a 

cosmologia a qual gera o conhecimento. Assim sendo, defendo aqui a ideia de que a 

                                                           
2 Naturólogo, Mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
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terminologia tradicional-moderno é pouco útil na construçãodas bases conceituais em 

naturologia, principalmente ao definir o que o naturólogo faz na pratica e quais são seus 

princípios fundamentais. 

O naturólogo deve ter sim muita clareza em relação aos termos, assima definição 

de naturologia definida no I Fórum Conceitual de Naturologia é portanto pouco 

esclarecedora no sentido do que é e o que almeja ser de fato a naturologia no Brasil, suas 

reflexões teóricas acerca do processo saúde doença e qual a sua identidade 

“A Naturologia é uma profissão da área da saúde que utiliza métodos 
naturais, tradicionais e modernos de cuidado, visando a promoção, 
manutenção e recuperação da saúde, a melhoria da qualidade de vida 
e o equilíbrio do ser humano com o meio em que vive.” (APANAT; 
ABRANA, 2009)  

A falta de clareza em relaçãoaos termos “tradicional” e “moderno” é nítida, existem 

por exemplo terapias chamadas de modernas, ou seja recentemente inventada, porém que 

partem de cosmologias antigas ou tradicionais. A questão é que constantemente surgem 

práticas novas dentro de determinados paradigmas, algumas destas até são pouco claras e 

até contraditórias quando exploradas a partir de uma perspectiva teórica pois muitas vezes 

surgem de uma mistura de perspectivas. 

Um exemplo prático seria a própria fitoterapiapopular que é uma grande mistura 

de conhecimentos tradicionais indígenas e de outras culturas antigas com experiências 

cotidianas e informações cientificas que chegam ao dia a dia das pessoas3. Cada medicina 

usa uma determinada planta dentro de um sistema de pensamento especifico e visando 

atender um determinado entendimento de processo saúde-doença ou desequilíbrio, muitas 

vezes não só usando nomes diferentes como elementos explicativos do processo, mas 

também se referindo a elementos diferentes. 

Uma metáfora para compreender este aspecto seria: 

Se eu quisesse chegar a praça da Sé em São Paulo e perguntasse 
para pessoas na rua que caminho devo seguir, provavelmente 
pessoas diferentes me diriam caminhos diferentes, todos levando ao 
destino final que é a Praça da Sé, porém cada caminho com suas 
características, nomes de ruas, trajetória, etc. Mas se eu por acaso 
decidisse misturar as informações desses vários caminhos possíveis 

                                                           
3Não discuto aqui o valor deste tipo de conhecimento, nem tampouco sua utilidade, porém em uma reflexão de 
cunho acadêmico precisamos traduzir o conhecimento dentro de um formato dialogável com a ciência, e este 
necessariamente precisa partir do princípio cosmológico, da racionalidade que norteia o uso desta ou daquela 
planta. 
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provavelmente produziria um mapa ininteligível e sem a capacidade 
de me levar até o destino desejado. 

Construir um mapa cruzando as informações de várias pessoas só seria possível 

situando as informações dentro de uma perspectiva maior, compreendendo que um caminho 

é separado do outro e que podem existir pontos de convergência ou não, sendo todos parte 

de algo maior e mais complexo que é a própria cidade. 

A partir desta reflexão, o problema do naturólogo é essencialmente Metodológico, 

sobre como dar sentido, coerência ao processo terapêutico adotado, utilizando de 

racionalidades diferentes dentro da perspectiva transdisciplinar. 

Esse panorama superior na naturologia seria o que a transdisciplinaridade chama 

de complexidade dentro de uma perspectiva de níveis de realidade. Na naturologia a 

complexidade é reconhecida a partir da pratica da Relação de Interagência, enquanto o 

uso da sistematização dos níveis de realidade, outro conceito base da transdisciplinaridade, 

pode ser adotado um modelo de níveis como o Modelo Quântico de Homem adotado no 

Setor de Transdisciplinaridade Aplicada à Saúde na UNIFESP(BIGNARDI; RAMOS, 2005)que 

tem sido ferramenta fundamental para criar diálogoentre as disciplinas e situar as intervenções 

dentro de um processo maior, dando sentido ao trabalho com enfoque transdisciplinar. 

A falta de clareza sobre a visão de origem das técnicas utilizadas gera 

necessariamente uma falta de clareza em relação à terapêutica, sendo portanto a questão 

das cosmologias uma discussão fundamental na conceituação da naturologia e não 

necessariamente a dicotomia tradicional-moderno. 

O naturólogo é um profissional mestiço ou seja, que lida o tempo todo com o 

diálogo e a religação de conhecimentos e leituras da realidade muitas vezes conflituosas, 

possivelmente complementares, no entanto para que ocorra diálogo coerente este deve: 

 Saber diferenciarsistemas terapêuticos complexos 

 Saber situar técnicas em entendimentos específicos do ser humano e da realidade, 

toda a prática parte de uma determinada cosmologia sendo legítima e coerente dentro 

do entendimento de origem e incoerente sem esta referência. 

 Reconhecer as limitações deste diálogo e do próprio acesso legítimo a alguns 

elementos das Medicinas Tradicionais, simplesmente pela grande complexidade dos 

aspectos culturais que os originam. 

 Compreender que toda leitura da realidade está em evolução, portanto tem uma 

trajetória histórico-cultural que se modifica com o tempo sendo até mesmo 

contraditória em épocas diferentes. 
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 Lidar com os conhecimentos sempre a partir do Ser Humano Atendido e da Relação 

de Interagência, eixo norteador e possível organizador deste conhecimento mestiço. 

As bases da naturologia portanto não seriam representadas de forma clara simplesmente 

assumindo a definição de métodos tradicionais e modernos, porém com certeza a definição 

do último IV Fórum Conceitual se aproxima da problemática de uma outra forma: 

“Pode-se definir Naturologia como conhecimento da área da saúde 
embasado na pluralidadede sistemas terapêuticos complexos 
vitalistas, que parte de uma visão multidimensionaldo processo de 
saúde-doença e utiliza da relação de interagênciae de práticas 
integrativas e complementares no cuidado e atenção à 
saúde.”(SABBAG et al., 2013) 

Esta nova definição abandona a questão dos métodos “tradicionais e modernos” 

para assumir uma referência à abordagem desses métodos, ou seja à cosmologia na qual se 

embasam. 

Uma visão multidimensional com o tratamento focado em uma abordagem 

predominantemente vitalista diz muito sobre a naturologia, principalmente em relação à sua 

pratica e o sentido de sua terapêutica que caminha em direção ao uma causalidade do 

processo-saúde doença diferente do entendimento materialista, onde o nível físico é 

subproduto de níveis mais essenciais, sendo o naturólogo alinhado com este 

entendimento(PORTELLA, 2012). 

Desta forma a naturologia não tem como foco principal o sintoma e sim o 

reequilíbrio da vitalidade, da condição inata do ser humano atendido de recuperar sua saúde. 

Dentro desta mesma temática vitalista assumimos uma grande associação de Naturologia 

com Promoção de Saúde, cabível e justificada por conta das Medicinas Tradicionais em geral 

serem vitalistas. 

Considerações Finais 

O conhecimento é sempre uma tentativa de tradução da realidade, ele é fruto da 

perspectiva humana e comporta em si todas as limitações e características individuais, 

culturais e mesmo dos sentidos os quais utilizamos para perceber o universo. A própria ciência 

possui suas crenças(PESSOA JR, 2006) e não é de forma alguma neutra tampouco de ordem 

superior às outras visões de mundo que embasam as medicinas tradicionais. Desta forma não 

podemos cair na ilusão de encaixar a naturologia puramente no paradigma cientifico, pelo 

contrário, devemos saber dialogar com a ciência, criar conhecimento com rigor e qualidade, 

situando a abordagem cientifica em relação às outras leituras de mundo legitimando nosso 

“conhecimento mestiço” através da prática. 



30 
 

O Naturólogo deve acima de tudo tomar como eixo o Ser humano, suas 

necessidades, sua autonomia e seu processo de adoecimento e cura, deve ter a capacidade 

de dialogar visões e abordagens diferentes para formar um panorama mais amplo e integral, 

construindo uma lógica terapêutica coerente, profunda e alinhada com as ferramentas 

terapêuticas e os conhecimentos que possui. 

De fato o corpo teórico naturológico ainda está em um processo inicial de 

desenvolvimento, e por conta disso, muitas lacunas marcam caminhos a serem explorados. 

Diversas questões não são unicamente da naturologia, permeiam a saúde como um todo, 

fazem parte de um processo maior de entendimento do ser humano, da realidade e da própria 

evolução dos paradigmas vigentes. 

Para o naturólogo ter clareza em relação aos termos que utiliza para definir seu 

valor, sua profissão e o papel da naturologia na área da saúde como um todo, é de 

fundamental importância. O senso comum de “moderno/tradicional”, “cientifico/não-

cientifico”,é perigoso para a naturologia visto que está sujeito a um importante juízo de valor 

social que reconhece apenas aquilo que é “científico”, deixando de considerar outras leituras 

da realidade, além de não referir necessariamente à uma ou outra racionalidade, deixando 

vaga a definição e a identidade do profissional naturólogo. 
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TRADICIONALMENTE “MODERNO”: DA IMPOSIÇÃO DOS SABERES MESMOS 
À APROPRIAÇÃO DOS SABERES OUTROS 

 

Diogo Virgilio Teixeira* 

Quando o primeiro Fórum Conceitual da Naturologia foi criado em 2009, a ideia 

era desenvolver um conceito para naturologia que unificasse o discurso acerca deste novo 

campo de saber. Já no segundo Fórum Conceitual da Naturologia, realizado em 2011, defendi 

que, antes de pensarmos num conceito único para a naturologia, devemos entender o que é 

a naturologia. Para que possamos entender melhor a naturologia, me parece imprescindível 

que estudemos, exaustivamente, os conceitos que vêm sendo utilizados na construção do 

campo de saber naturológico.  

Cinco anos após o primeiro fórum, apresentei, no V Fórum Conceitual da 

Naturologia, dados etnográficos obtidos a partir de uma pesquisa de campo antropológica. 

Com base nestes dados, demonstrei que o grande diferencial da naturologia não está nas 

praticas com as quais opera, senão na visão naturológica que informa a maneira como os 

diversos saberes, ocidentais e não ocidentais, interagem na construção do campo de saber 

naturológico. Esta forma de abordagem, que chamei de visão naturológica, emerge da 

interação entre diversas noções, tais como as noções de natureza, relação de interagência, 

educação em saúde, energia, tradição, entre outras. Mas será que já temos a clareza 

necessária acerca destes conceitos que embasam o campo de saber naturológico, para que 

possamos falar num conceito único para a naturologia?  

Tomemos um exemplo: os saberes naturológicos são abordados como uma forma 

de valorização dos conhecimentos tradicionais aliados ao conhecimento cientifico moderno 

(TEIXEIRA, 2013). Mas o que diferencia o tradicional do moderno? Aliais, o que é 

modernidade e o que é tradição? Será que nós, naturólogos, temos consciência de que a 

distinção entre moderno e tradicional não é natural, mas foi construída culturalmente? Será 

que conseguimos perceber que esta dicotomia entre moderno e tradicional reflete relações de 

poder e dominação neocolonialistas?  

É importante que os naturólogos entendam bem as entrelinhas do discurso de 

valorização das ditas “medicinas tradicionais”,  para que não reproduzam o discurso cientifico 

hegemônico, e possam, de fato, manter o espirito contestador a partir do qual a naturologia 

parece emergir no ocidente. 
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A naturologia tem se desenvolvido a partir da tensão entre a construção do seu 

campo de saber (que busca ser inovador e quebrar paradigmas), e a luta por sua legitimação 

enquanto profissão da saúde regulamentada (que, muitas vezes, não pode prescindir do 

mesmo paradigma cientificista e biologicista presentes na abordagem em saúde 

hegemônica). Portanto, se por um lado os naturólogos defendem um novo paradigma em 

saúde que transcenda a visão mecanicista e determinista da abordagem em saúde 

hegemônica, por outro, é justamente perante a esta abordagem que a naturologia precisa se 

legitimar para regulamentar a profissão de naturólogo e inseri-la no sistema de saúde oficial.  

As reflexões que apresento não pretendem questionar o fato de que a naturologia 

pode, e deve, utilizar a ciência ocidental enquanto ferramenta para legitimação de seus 

saberes e praticas. Elas vem questionar se é necessário perder o espirito contestador com 

relação a ciência ocidental, em prol de legitimação política e institucional. 

No IV Congresso Brasileiro de Naturologia participei de uma mesa redonda onde 

relativizei alguns dos conceitos que, ao que me parecia, estavam naturalizados e cristalizados 

no discurso naturológico. Entre outras reflexões, questionei sobre a naturalização do conceito 

de tradição. Baseado no conhecimento que eu vinha adquirindo no mestrado, eu me 

perguntava: Porque não utilizamos o termo “medicina tradicional ocidental? Será que a 

medicina ocidental não tem uma tradição?”  

  Passados três anos, e após a conclusão da minha pesquisa de mestrado sobre 

a naturologia, posso garantir que continuo sem ter todas as respostas. Mas, se o 

conhecimento que adquiri na antropologia não me deu respostas exatas, auxiliou na 

emergência de novas perguntas, agora mais elaboradas: será que, ao aceitar com 

naturalidade a dicotomia modernidade/tradição, não estamos reificando o discurso cientifico 

hegemônico e o modelo de atenção a saúde que tanto buscamos relativizar?   

MEDICINA OCIDENTAL E MEDICINAS TRADICIONAIS: NOVOS DISCURSOS, 

VELHOS COLONIALISMOS  

De acordo com Rodrigues, Hellmann e Sanches (2012) a naturologia é norteada 

pelas “Medicinas Tradicionais” e seu campo de saber é construído a partir do estudo das 

tradições medicas vitalistas. Ischkanian e Pelicioni (2012), por sua vez, apontam a importância 

de estudos transculturais na construção de modelos integrativos e holísticos em saúde, ao 

passo que Leite-Mor e Wedekin (2012), defendem que a enfermidade não é um evento 

exclusivamente biológico, senão um processo, uma experiência cujo significado é elaborado 

culturalmente. As autoras reconhecem que antropologia da saúde pode auxiliar na 

compreensão dos sistemas médicos não ocidentais, e endossam a percepção de que, para 
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uma naturologia que se pretende transcultural e transdisciplinar, o aprofundamento em 

antropologia não é só importante, senão fundamental. 

As discussões etnográficas acerca dos processos relacionados à saúde surgiram 

cedo na antropologia. Trabalhos de antropólogos como Frazer, Mauss e Malinowski sobre 

magia, trabalhos de Tylor sobre religião, de Mauss sobre o corpo, assim como os trabalhos 

de Evans-Pritchard sobre etiologia já exploravam, nos primórdios da disciplina antropológica, 

aspectos que hoje fazem parte do escopo de preocupações que norteiam a antropologia da 

saúde (LANGDON, 1994). 

Entretanto, os primeiros antropólogos a se ocuparem da analise dos sistemas 

médicos não ocidentais tinham uma abordagem etnocêntrica. Eles acreditavam que a 

“medicina cientifica” é um sistema universal e verdadeiro, capaz de fornecer o único 

tratamento de saúde realmente eficaz. Ela seria aquela que lida com a “realidade” empírica, 

em detrimento da “medicina primitiva” que seria baseada na “magia”, “superstição” e 

desprovida de racionalidade.  

A ideia de que os “povos primitivos” tinham seus conhecimentos médicos 

baseados em “crenças” e “superstições” e que foram as teorias de Hipócrates que “romperam” 

com as praticas “magicas” e “supersticiosas” é superficial, simplista e medicocêntrica, pois 

pressupõe que a “medicina primitiva”, supostamente desprovida de racionalidade, seria um 

estagio evolutivo da “medicina ocidental”. Este tipo de descrição deve ser relativizada, pois, 

alem de ser evolucionista e etnocêntrica, mantém a biomedicina como centro da analise e 

reifica sua hegemonia. 

Preocupações concernentes aos opostos binários magia/ciência, 

natural/sobrenatural e medicina primitiva/medicina moderna obscurecem a dinâmica das 

construções culturais relativas às experiências de saúde/doença ao naturalizar o método 

positivista e a biomedicina como provedores da verdade sobre a saúde (LANGDON, 2014). 

Neste sentido, Leite-Mor e Wedekin (2012) salientam que todas as formas de conhecimento 

têm racionalidade e, portanto, todos os sistemas de atenção à saúde têm valor intrínseco 

(LEITE-MOR; WEDEKIN, 2012). Mas, ao admitirmos o valor intrínseco de cada sistema de 

atenção à saúde, se evidencia o fato de que a biomedicina, e a ciência ocidental moderna, 

não são adequadas para avaliar a eficácia e segurança das praticas e saberes que não foram 

desenvolvidos a partir dos método e epistemologia positivistas. 

Leguizamón (2006) aponta que, em termos epistemológicos, o sistema tradicional 

de atenção à saúde ayurvédico tem uma estrutura bastante distinta daquela do positivismo 

biomedico. Esta distancia (ou abismo) epistemólogico entre o ayurveda e a biomedicina, 
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confere a estes dois sistemas de atenção à saúde diferenças significativas na construção do 

conhecimento. A pretensão de construir um conhecimento objetivo e universal, tão cara à 

ciência positivista, não é uma preocupação para o medico ayurvédico que vê na intuição 

subjetiva uma ferramenta útil para a construção do conhecimento (LEGUIZAMÓN, 2006). Na 

medicina ayurvédica a vida não pode ser observada a partir da objetificação, uma vez que ela 

não é vista como um evento meramente físico, e não pode, portanto, ser reduzida a um objeto 

(idem). De acordo com Leguizamón (2006, pp.105-106): 

Como resultado de la construcción cultural de la interacción entre el cuerpo 
físico y el cuerpo sutil, algunas culturas en India no conocen la dicotomía 
occidental de cuerpo y mente [...] Lo que en las “culturas occidentales” a 
través de la biomedicina es visto como una separación de dos aspectos que 
influyen uno al otro, en la medicina ayurvédica ha sido visto histórica y 
culturalmente como una relación de identidad que conlleva ciertas 
consecuencias [...] Así, el ayurveda, como sistema médico, más que 
centrarse en una dicotomía o una división como la de cuerpo-mente, 
conceptualiza una relación entre el cuerpo físico y el cuerpo sutil. 

Não obstante, o autor ressalta que a noção de “mente” que temos no ocidente, 

atrelada a razão e a racionalidade, difere da noção de “mente” da medicina ayurvédica, que, 

alem do aspecto racional, incorpora o coração e as emoções. Outra distinção importante entre 

o conhecimento cientifico moderno e o ayurveda, diz respeito a noção de natureza: ainda que 

a medicina ayurvédica se apoie no estudo da natureza (assim como a biomedicina se apoia 

no estudo das chamadas ciências naturais), a noção de natureza ayurvédica é bastante 

distinta da ocidental, uma vez que leva em conta os aspectos físicos e não-físicos (também 

chamados de “sobrenaturais” pela ciência ocidental) em suas explanações acerca da natureza 

(LEGUIZAMÓN, 2006). Portanto, se por um lado o conhecimento ayurvédico não se pretende 

objetivo, não pressupõe uma dicotomia entre corpo/mente e aborda os aspectos não-fisicos, 

ou sobrenaturais, na construção do conhecimento, por outro, o método positivista constrói o 

conhecimento a partir de uma pretensa objetividade, que se apoia na dicotomia cartesiana 

entre corpo/mente e encerra suas observações nos aspectos físicos da natureza. Estas são 

algumas, dentre as tantas diferenças epistemológicas e metodológicas que impossibilitam que 

a medicina ayurvédica seja “posta à prova” pela biomedicina ou pela ciência positivista que a 

embasa.  

Entretanto, muitos profissionais da área da saúde acreditam que a eficácia e 

segurança das praticas de saúde não ocidentais devam passar pelo crivo da ciência ocidental, 

o que significa, muitas vezes, depurar estas praticas daquilo que elas tem de mais 

fundamental. Ao descaracteriza-las, fecha-se os olhos para aquilo que os saberes chamados 

de tradicionais tem de mais importante e emoldura-se o que Palmeira (1990, p.126) chamou 

de “'cegueira etnocêntrica”. As pesquisas cientificas acerca da acupuntura, e da medicina 
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chinesa, que têm sido realizadas no ocidente, apresentam impasses epistemológicos e 

metodológicos como estes, que devem ser problematizados e debatidos exaustivamente.  

Palmeira (1990, p.122) afirma que na acupuntura tradicional os tratamentos são 

baseados num entendimento de saúde/doença que leva em conta a singularidade do sujeito 

(preocupação, esta, central para a medicina chinesa), ao passo que na maioria dos ensaios 

científicos acerca da acupuntura as escolhas dos tratamentos são baseadas em diagnósticos 

biomédicos padronizados (PALMEIRA, 1990). Estes estudos, em geral, têm como objetivo 

avaliar o efeito da acupuntura sobre a dor, ignorando o fato de que, na medicina chinesa, o 

alivio da dor é apenas uma função complementar do tratamento. Portanto, uma abordagem 

cientificista da acupuntura pode acarretar num prejuízo significativo para a compreensão do 

método chinês. 

De acordo com Palmeira (1990), a procura pela cientificidade da acupuntura 

não esclarece o saber que lhe dá sentido, senão busca confirmar a hegemonia da 

ciência ocidental a partir do “desvendar” dos “enigmáticos” efeitos das agulhas de acupuntura. 

Se trata muito mais de uma busca por “desmascarar”, ou “depurar” o conhecimento 

“tradicional”, do que um dialogo simétrico entre epistemologia distintas. Este tipo de 

abordagem, que reduz a eficácia desta pratica a um mero mecanismo de ação fisiológico, 

ignora os saberes próprios da medicina chinesa. Palmeira (idem) aponta que a maior 

colaboração da medicina chinesa para o ocidente não está na sua técnica, mas em seu saber 

e que, para uma melhor compreensão da sistema medico chinês, é imprescindível levar em 

conta, alem das técnicas terapêuticas e diagnosticas, a religião, a filosofia, os costumes, entre 

outros aspectos importantes da cultura chinesa. 

Entretanto, antes das atuais tentativas de demonstrar a cientificidade da 

acupuntura, a medicina chinesa foi rechaçada, inclusive na China, por seu teor “tradicional” e 

“não cientifico” (PALMEIRA, 1990). De acordo com Cai Jing Feng (apud PALMEIRA, 1990, 

p.119): 

[...] antes da fundação da Nova China, em 1949, o conflito entre a medicina 
tradicional chinesa e a medicina ocidental foi, basicamente, a luta do sistema 
tradicional em continuar existindo, contra a idéia reacionária e subjetiva de 
que o sistema tradicional era retrógrado e não-científico. 

Diante deste paradoxal movimento entre rechaçar o conhecimento tradicional e 

coloca-lo a prova a partir do método cientifico moderno, pergunto: porque a medicina ocidental 

moderna, que antes rechaçava a medicina tradicional chinesa, hoje busca comprova-la 

cientificamente? Aliais, porque denominamos a medicina ocidental como cientifica, e todas as 

outras como tradicionais? Vejamos: tradicional é aquilo que é antigo? Bom, a medicina 
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ocidental contemporânea também tem raízes milenares, que remontam a Grécia e a 

Hipócrates e, portanto, também é antiga. Tradicional é algo que é produzido de uma geração 

anterior à geração que recebe? Neste caso a medicina ocidental também pode ser 

considerada tradicional, pois também vem sendo passada de geração para geração ha 

séculos. O conhecimento tradicional é repassado sem intenção de modificações substanciais? 

Neste caso a medicina ocidental talvez seja a mais tradicional de todas, uma vez que tem 

imensa dificuldade de admitir como verdadeira qualquer outra epistemologia que não a 

positivista (em contrapartida às medicinas não ocidentais, que têm se demonstrado 

extremamente plásticas e flexíveis ao assimilar outras formas de conhecimento, inclusive a 

ocidental) (MENESES, 2000). 

Como vimos, alguns atributos que, aparentemente, distinguem o que é tradicional, 

também são atributos da medicina ocidental. Portanto, insisto: porque a medicina ocidental é 

designada como cientifica, enquanto todas as outras formas de atenção à saúde continuam 

sendo rotuladas como “tradicionais”? 

 Seguindo as reflexões de Boaventura de Sousa Santos, Barros e Leite-Mor 

(2012) apontam que a modernidade ocidental produz a não contemporaneidade do 

contemporâneo ao julgar experiências atuais como “primitivas” ou “tradicionais”. Portanto, a 

busca por uma definição de “medicina tradicional”, para alem da preocupação com a 

diversidade de praticas terapêuticas, está inscrita na ordem social que resulta do processo de 

colonização do próprio saber (MENESES, 2000). Neste sentido, as “medicinas tradicionais” 

são vistas como um conjunto heteróclito de saberes e praticas delimitados negativamente a 

partir da ideia de que, baseadas em crenças culturais, tais praticas e saberes carecem de 

cientificidade (idem). Ou seja, a partir dos termos moderno/tradicional, o oposto ciência/magia 

é novamente reafirmado. 

A distinção entre tradição e modernidade, em si, já é uma herança moderna. Se 

por um lado o moderno se define a partir da ruptura com o tradicional, por outro, a tradição é 

definida, justamente, em oposição a modernidade (RODRIGUES, 2014). 

De acordo com Luiz Fernando D. Duarte (2003, p.178): 

Todo o empreendimento científico de nossa cultura decorre da denúncia das 
cosmologias holistas, totalizantes, e a própria emergência da racionalidade 
moderna se representa atrelada à superação das “superstições”, das 
representações “mágicas” ou “religiosas” que envolvem a experiência da 
perturbação ou doença em todas as demais culturas. O processo de 
constituição da identidade da biomedicina é assim visto como uma longa 
marcha em direção à transparência da natureza, perturbada aqui e ali pelas 
resistências da ignorância ou do obscurantismo. 
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Portanto, a racionalidade moderna buscou superar as representações “magicas” 

ou “religiosas” que envolvem a experiência de saúde/doença em todas as outras culturas que 

não a cultura ocidental moderna. Entretanto, o que a ciência ocidental considera como 

representações “magicas” ou “superstição” são, muitas vezes, as bases mais fundamentais 

das chamadas “medicinas tradicionais”.   

Não obstante existe, atualmente, um discurso que afirma e defende a valorização 

das medicinas tradicionais. No entanto, este tipo de discurso, proferido com entusiasmo pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), pode camuflar formas obscuras de 

neocolonialismo. Se, como levantou Duarte, todo o empreendimento cientifico da nossa 

cultura decorre da denuncia de cosmologias holistas e totalizantes (ou seja, cosmologias 

tradicionais) como forma de superação das “superstições” e representações “magicas”, 

porque esta repentina preocupação com a valorização das medicinas tradicionais? Será que 

a ciência e a biomedicina se tornaram mais flexíveis e compreensivas com relação ao 

conhecimento construído em culturas não ocidentais? Ou será que este repentino interesse 

está relacionado com questões econômicas e relações de poder?  

Embora não explicitamente, uma forma sutil de neocolonialismo pode ser notada 

no discurso acerca da valorização das medicinas tradicionais, inclusive, nas definições e 

estratégias da OMS com relação a estas medicinas. Se por um lado o discurso da OMS parece 

valorizar entusiasmadamente as chamadas medicinas tradicionais, sobretudo no que se refere 

a sua importância econômica, por outro ela afirma que “En Asia y en Latinoamérica, las 

poblaciones siguen utilizando la MT como resultado de circunstancias históricas y creencias 

culturales” (OMS, 2002, p.1). Dessa forma o oposto binário ciência/crença é reafirmado, 

pesando às praticas em saúde não biomédicas o fato de serem baseadas em “crenças 

culturais”, em contraste com a biomedicina que seria a provedora da verdade e, 

supostamente, isenta de crenças culturais. De acordo com documento da OMS (2002, p.23): 

Los médicos enfatizan por lo tanto, su enfoque cientifico e afirman que esta 
tanto libre de valor como sin marcar por los valores culturales. Las terapias 
de MT/MCA se han desarrollado de formas distintas, habiéndose visto muy 
influenciadas por las condiciones culturales e historias dentro de las cuales 
han evolucionado. 

Dessa forma, os médicos insistem que a ciência ocidental, fundamento da 

biomedicina, seria a-cultural, a-social e, portanto, imparcial, neutra e livre de valores culturais 

(em oposição a todas as outras formas de atenção à saúde que seriam “contaminadas” por 

suas condições culturais). Mas será que as supostas neutralidade e imparcialidade da ciência 

ocidental, não são, em si, crenças culturais? 
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Barros e Leite-Mor (2012, p.22) salientam que: 

Se, por um lado, as experiências da física quântica tornaram irrevogável a 
influência do observador no experimento científico, por outro, a 
fenomenologia mostra que toda abstração ou entendimento da “realidade” 
relativa-se àquele que pensa -- seu posicionamento, condições e contexto 
histórico. Assim, a ciência natural não mais pode sustentar o postulado de 
que acessa uma verdade objetiva, existente no objeto e na natureza, pois 
todo experimento/experiência da realidade implica uma pré-determinação do 
observador. De forma que todo conhecimento é antes da relação estabelecida 
entre sujeito e objeto, e não do objeto em si. 

Portanto, as neutralidade e objetividade da ciência ocidental não são verdades 

absolutas, senão crenças culturais. Ou seja, a suposta a-culturalidade da biomedicina é, em 

si, uma crença cultural. Não se trata de relativizar a biomedicina para desvalorizar seus 

avanços enquanto ciência das doenças, antes trata-se de apontar que ela, e a ciência natural 

que a embasa, são construções culturais tanto quanto qualquer outro sistema terapêutico ou 

qualquer outra forma de construir conhecimento. A hegemonia da biomedicina, enquanto 

sistema oficial de saúde em diversos países, é um fato histórico, cultural e político, e não um 

fato “natural” ou cientificamente dado. Esta hegemonia se estabeleceu a partir do que 

Leguizamón (2006, pp.2-3) chama de “[...] formas globalizadas de imposição de saberes e 

apropriação dos saberes do 'Outro'”.  

A imposição de saberes “Mesmos” e a apropriação dos saberes do “Outro” 

parecem ser, justamente, a mola propulsora do atual movimento de valorização das medicinas 

tradicionais. Esta aparente valorização permite, simultaneamente, negar a dimensão social 

destes sistemas médicos (ao reduzi-los a um conjunto de técnicas ou à sua farmacopeia), ao 

passo que possibilita o controle político destas praticas terapêuticas por parte da industria 

farmacêutica e dos governos (já que as praticas tradicionais devem ter sua eficácia 

comprovadas pela ciência ocidental e sua segurança regulada pelo Estado) (MENESES, 

2000). Ao se afirmar como avaliadora da eficácia e segurança de todas as formas terapêuticas 

não biomédicas, a biomedicina tenta impor seus saberes ao “Outro”, ao passo que cria este 

“Outro” enquanto um sujeito localizado, distante e exótico, reafirmando, assim, a assimetria 

entre o sistema hegemônico de saúde e as medicinas tradicionais (idem).  

O desenvolvimento de um projeto de modernidade exigiu a “recriação” do nativo 

tradicional que, a partir de mecanismos colonizadores, é delineado pela diferença e pela 

fixação “local” de seus saberes, em oposição a universalidade e objetividade da biomedicina 

(MENESES, 2000). Ao construir o “Outro” como exótico, para depurar os saberes tradicionais 

de sua dimensão cultural, os conhecimentos acerca das praticas terapêuticas são reduzidas 

a distintos componentes (idem). A reconstrução deste “Outro” e a compartimentalização dos 

saberes tradicionais permite a apropriação, por parte do sistema colonial, de técnicas e 
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princípios farmacológicos que serão vendidos a um custo alto, ao passo que os sujeitos 

culturais detentores dos saberes tradicionais são invisibilizados (MENESES, 2000). Neste 

sentido, a pesquisadora Maria Paula Meneses (2000, p.9) afirma que: 

Independentemente do aumento de um conhecimento positivo sobre o outro, 
o que se verifica frequentemente é a emergência de uma dicotomia quase 
que hostil, onde a oposição e n t r e medicina e magia [...] é reinscrita através 
da divisão entre biomedicina e etnomedicina, também chamada de medicina 
tradicional (grifo meu). 

Não estou propondo que o conhecimento construído em contextos chamados de 

tradicionais não possam dialogar com os conhecimentos desenvolvidos no ocidente moderno. 

O que estou procurando mostrar é que, por parte da ciência ocidental, não se trata de um 

dialogo simétrico, senão de uma relação de poder assimétrica, onde quem dá a ultima palavra 

sobre quais são os saberes e praticas “legítimos”, é sempre o cientista ocidental. 

Entretanto, em contrapartida ao posicionamento excludente da ciência ocidental, 

as medicinas tradicionais têm mostrado uma capacidade antropofágica, razoavelmente 

dinâmica e flexível, ao se “alimentar” da modernidade (MENESES, 2000). Nas ultimas 

décadas, novas técnicas terapêuticas foram desenvolvidas no oriente a partir da associação 

entre seus saberes milenares e as técnicas ocidentais. Para a ciência biomédica, que não 

domina os saberes tradicionais (mas insiste em nega-los), restou a pobre perspectiva de tentar 

enquadrar um conhecimento estrangeiro aos seus próprios pressupostos etnocêntricos e 

pretensamente universais (PALMEIRA, 1990). Portanto, ao invés de se encerrar no imobilismo 

de um passado imaginado que se reescreveria no presente, as medicinas ditas “tradicionais” 

se “alimentam” da modernidade, apropriando-se das suas características para lhe atribuir 

novos sentidos, o que demosntra seu caráter extremamente plástico, flexível e diversificado, 

em detrimento a visão universalista e rígida da ciência rotulada como “moderna” (MENESES, 

2000). Isto evidencia o fato de que a divisão da sociedade entre “moderno” e “tradicional” é, 

na melhor das hipóteses, uma falácia. Mas vale ressaltar que, embora estes conceitos sejam 

construções ideológicas do ocidente, a oposição entre eles tem sido recorrentemente utilizada 

como legitimadora de um discurso colonizador. 

Um bom exemplo de como as medicinas tradicionais se “alimentam” da 

modernidade, é a forma como elas têm incorporado o ideal de felicidade moderno, expandindo 

consideravelmente a disseminação de suas praticas terapêuticas no ocidente (MENESES, 

2000). O ideal de felicidade ocidental, baseado nos corolários do individualismo moderno, 

aborda o indivíduo enquanto sujeito interiorizado, psicologizado e auto-realizavel. Embora 

esta abordagem não seja característica dos contextos ditos tradicionais (onde a pessoa é 
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construída mais como parte de um coletivo, do que como um indivíduo singular), ela vem 

sendo assimilada pelos chamados médicos tradicionais para atender a demanda ocidental.  

Alem deste caráter antropofágico das medicinas tradicionais, que se “alimentam” 

da modernidade para se adaptarem a demanda ocidental, muitos autores têm apontado que 

o crescimento desta demanda está relacionada a crise da biomedicina, reflexo da crise do 

próprio paradigma positivista (KLEINMAN, 1978; LANGDON, 2014; MENÉNDEZ, 2003; LUZ, 

2003; TESSER, 2009; PALMEIRA, 1990; BARROS E LEITE-MOR, 2012; RODRIGUES, 

HELLMANN E SANCHES, 2012; AZEVEDO, 2012; DARÉ E CAPONI, 2012; ISCHKANIAN E 

PELICIONE, 2012; entre outros). Mas, se o aumento da demanda e da aceitação por sistemas 

de atenção à saúde não ocidentais é reflexo da crise da medicina ocidental, e de seu 

paradigma positivista, então abordagens cientificistas não são de muita valia na superação 

desta crise (PALMEIRA, 1990). Neste sentido, a legitimação das chamadas medicinas 

tradicionais está muito mais relacionada com o reconhecimento da utilidade destas praticas, 

do que com a comprovação cientifica de sua eficácia (idem). 

MODERNIDADE E TRADIÇÃO NA CONTRUÇÃO DA PESSOA  

 Outro ponto que me parece importante na analise da dicotomia 

tradição/modernidade é a forma como a pessoa é vista e construída socialmente. A noção de 

pessoa construída na modernidade, que aborda o indivíduo enquanto sujeito interiorizado e 

psicologizado4, difere consideravelmente da noção de pessoa das culturas ditas tradicionais, 

que abordam o sujeito com relação a sociedade e a cultura (DUARTE, 1998). Alem disso, esta 

construção do sujeito psicologizado atinge, principalmente, as camadas medias e elites 

urbanas das sociedades modernas (VELHO, 1981), podendo não fazer nenhum sentido para 

as classes menos favorecidas. 

Seguindo Louis Dumont (1977, 1972, 1985), Luiz Fernando Dias Duarte (2003) 

alerta para os possíveis “embaraços sociológicos” decorrentes da tentativa de compreender 

tradições culturais não ocidentais a partir da “ideologia do individualismo”. Se por um lado, a 

partir do ideário individualista a pessoa é construída enquanto indivíduo autonômico, 

singularizado, interiorizado e que vive a expectativa tensa de ver reconhecida sua vontade 

interior ao mesmo tempo que deve ser coerente com os regimes contraditórios de verdade 

com os quais convive (DUARTE, 1998), por outro, nas sociedades holistas (também rotuladas 

                                                           
4 De acordo com a doutora em saúde mental e professora do programa de pós-graduação em psicologia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Magda Dimenstein (2000, p.97): “o modelo 
hegemônico de subjetividade no campo psi é o do sujeito psicológico, desenvolvido a partir do 
ideário individualista e engendrado pelos próprios saberes psi, podendo ser pensado como um dos 
efeitos da sua difusão”. 
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como tradicionais pela modernidade) o agente empírico é valorizado enquanto parte do todo, 

ou seja, a pessoa é construída sempre em relação ao seu contexto cultural e social. Nesse 

sentido, Dumont mostrou como, na cultura hindu, a ideia de indivíduo é subordinada a ideia 

de todo e de hierarquia, em contraste com o Ocidente, onde a noção de indivíduo autônomo 

é o foco ideológico central (VELHO, 1981). 

É claro que devemos estar atentos para os perigos de abstrações demasiado 

generalizantes, uma vez que existe a possibilidade de individualização mesmo nas 

sociedades mais “totalizadas” ou holistas (como no caso dos renunciantes da India), ao passo 

que também podemos encontrar instancias desindivisualizadoras nas sociedades onde vigora 

o ideário individualista (como a religião, por exemplo) (VELHO, 1981). O que estou querendo 

salientar é que um dialogo transcultural deve abordar as culturas não ocidentais a partir dos 

pressupostos internos a essas culturas, e não a partir da visão de mundo individualista, ou 

psicologizante, tão familiar ao ocidente moderno, mas estrangeira a outros contextos culturais. 

As implicações desta diferença entre os pontos de vistas “tradicionais” e os pontos 

de vistas psicologizantes podem ser observadas, sobretudo, nas interpretações acerca dos 

processos de saúde/doença. Ao passo que a interiorização e psicologização auto-

responsabilizantes, características do individualismo moderno, atribuem as perturbações a um 

interior conflituoso que deve ser esclarecido 

(DUARTE, 1998), nos sistemas de atenção à saúde ditos tradicionais, a etiologia 

das “doenças” são expressões das normas e representações que sustentam as estruturas 

sócioculturais (MESESES, 2000). É justamente por isso que as instituições tradicionais 

encarregadas de “curar” são, simultaneamente, instituições religiosas, políticas e terapêuticas 

que alcançam um campo de funções e competências amplo, onde a eficácia terapêutica é 

subordinada a uma eficácia mais larga, envolvendo estruturas normativas e simbólicas, as 

relações de força e de poder (idem).  

Para citar apenas um exemplo, ao realizar uma etnografia acerca do taoismo e 

das técnicas corporais chinesas, Bizerril (2010) mostra que, embora o foco terapêutico nesse 

contexto seja o retorno a condição “natural” e a integração com a “natureza”, esta integração 

é realizada a partir da dedicação disciplinada e cotidiana à pratica de técnicas corporais 

eminentemente culturais, como o qigong, por exemplo. Ou seja, o retorno ao “natural” se 

desenvolve mediante a coorporificação de um patrimônio cultural especifico. Esta aparente 

contradição pode parecer um paradoxo para os saberes fundados na dicotomia entre natureza 

e cultura, mas é perfeitamente compreensível num contexto cultural onde o conhecimento não 

é construído a partir da cisão radical entre natureza e cultura. 
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A própria noção de natureza, tão exaltada nos meios neo-românticos, diverge 

substancialmente, e por vezes radicalmente, de um contexto cultural para outro. Desde as 

discussões de Levi-Strauss (1989) acerca da “ciência do concreto”, ate as atuais etnografias 

realizadas nos mais distintos contextos culturais, o argumento de que existem, de fato, outras 

formas validas de conhecer os fenômenos naturais (distintas da forma cientifica ocidental) já 

estão suficientemente estabelecidas na antropologia (BIZERRIL, 2010). Seguindo as ideias 

de Bruno Latour (1994), e as reflexões etnográficas acerca do perspectivismo ameríndio 

iniciadas por Eduardo Viveiro de Castro (1996, 2002), Valden e Badie (2011) apontam que 

não existe uma natureza fixa, física e imutável, nem tampouco uma natureza das coisas nos 

mesmos moldes. Existem tantas “naturezas” quanto forem os contextos culturais, pois, não se 

trata mais de uma natureza original e una que pode ser, ou acessada objetivamente pela 

ciência positivista, ou interpretada a partir de visões de mundo tradicionais, trata-se, agora, de 

ontologias distintas, ou seja, muitos outros mundos (idem). 

CONCLUSÃO 

A naturologia emergiu num contexto de crise dos saberes biomédicos e pode ser 

vista como uma reação às insatisfações relativas à percepção publica dos limites da 

biomedicina. Neste sentido, os naturólogos têm sido enfáticos ao relativizar a biomedicina 

enquanto uma construção cultural ocidental que segue a lógica de mercado e de 

medicalização da vida. Entretanto, eles não têm olhado para si mesmos com o mesmo senso 

critico que dispensam a biomedicina e, muitas vezes, têm sido contraditórios ao relativizar a 

biomedicina, ao passo que naturalizam os pressupostos desta, como no caso da dicotomia 

ciência/crença que se reinscreve no binômio medicina cientifica/medicina tradicional.  

Considero fundamental que a naturologia olhe para si mesma de forma critica e 

reflexiva, para que possa identificar, problematizar e, quem sabe, superar seus limites na 

construção de uma forma realmente nova de atenção a saúde. É importante que, cade vez 

mais, os naturólogos se situem cultural e historicamente para relativizarem seus próprios 

pressupostos, muitas vezes atrelados a um medicocentrismo sutil ou a uma visão de mundo 

individualista e psicologizada (estrangeira aos sistemas médicos não ocidentais nos quais a 

naturologia procura embasar-se). Os estudos acerca da construção da pessoa, que vêm se 

desenvolvendo desde as analises seminais de Marcel Mauss, podem ser valiosos no auxilio 

a uma desnaturalização do indivíduo moderno. Um maior aprofundamento na área de ciências 

sociais pode mostrar o quanto os naturólogos têm naturalizado a dicotomia 

moderno/tradicional em suas abordagens acerca das medicinas tradicionais, e pode expor os 

limites de uma linguagem psicologizante no atendimento de sujeitos que não se enquadrem 

numa abordagem humanistaburguês-terapêutica. 
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 É fundamental que os naturólogos tenham mais contato com as etnografias 

relacionadas às medicinas tradicionais que embasam a naturologia, como as medicina 

chinesa e ayurvédica, assim como é importante o contato com etnografias que abordem as 

tantas formas de xamanismo. Estudar estas etnografias é fundamental para que as chamadas 

“medicinas tradicionais”, e os xamanismos, deixem de ser vistos de forma romântica, 

essencializada ou mesmo cientificista, para serem vistos a partir do que realmente são. Mais 

do que um conjunto de traços fundamentais, ou técnicas diagnosticas e terapêuticas, os 

sistemas médicos de atenção à saúde são, sempre, instituições sociais que reproduzem e 

dão sentido para a visão de mundo especifica de onde emergiram.  

As analises etnográficas podem ser muito úteis na compreensão de visões de 

mundo distintas da visão ocidental, uma vez que são baseadas em pesquisas de campo onde 

os pesquisadores adentram contextos culturais diversos (tanto ocidentais, quanto não 

ocidentais), convivendo com os sujeitos que integram estes contextos. Alem daquelas 

realizadas em contextos tradicionais, as etnografias urbanas também são de grande valia para 

os profissionais da saúde, uma vez que evidenciam o fato de que, em sociedades complexas 

como a ocidental, existe um sem numero de subculturas que experimentam e abordam os 

processos de saúde/doença de forma bem distinta daquelas com os quais médicos, cientistas 

e psicólogos o fazem e, nem por isso, são menos validas. 

Consciente de que a tensão entre quebrar paradigmas e se legitimar perante ao 

modelo de saúde hegemônico se trata de uma situação delicada para a naturologia, defendo 

que a busca pela legitimação da naturologia deva privilegiar o espirito critico e contestador 

para o qual muitos naturólogos se demonstram dispostos. A naturologia não só pode, como 

deve utilizar a ciência ocidental como ferramenta para legitimação de seus saberes e práxis, 

entretanto deve fazer isso com consciência. Tradição e modernidade não são realidades em 

si, mas construções ideológicas utilizadas, muitas vezes, para legitimar a assimetria entre o 

conhecimento cientifico ocidental e todas as outras formas de se construir conhecimento. 

Podemos ate comemorar a atual “valorização” das medicinas rotuladas como tradicionais, o 

que não podemos é acreditar que a ciência ocidental é a única forma de construir 

conhecimento. E é exatamente isto que estamos dizendo e reproduzindo quando 

pretendemos colocar a prova os conhecimentos não ocidentais a partir do método positivista.  

Quando realmente valorizarmos os sistemas de saúde não ocidentais 

perceberemos que sua eficácia e segurança não dependem de um conhecimento estrangeiro, 

e quiça reconheceremos que comprovar “cientificamente” sua eficácia e sua segurança é tão 

útil quanto vender geladeira para esquimó.    
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MEDICINA TRADICIONAL: A PROBLEMÁTICA DO TERMO 

 

Fábio L. Stern* 

 

No último Fórum Conceitual de Naturologia (FCN), questionei a utilização do termo 

tradicional por nossa área em expressões como medicina tradicional e práticas tradicionais. 

Conforme levantei em meu paper, “o que afinal haveria de tradicional na Naturologia? O que 

se considera tradicional seria assim entendido de qual ponto de vista? E por quais critérios?” 

(STERN, 2013, p. 32). Todavia, devido ao espaço e tempo limitados, não foi possível 

aprofundar naquele momento tais questões. 

Para o FCN desse ano, desejei me debruçar especificamente sobre essa 

discussão. Para tanto, escrevi um artigo problematizando o uso da palavra tradição aplicada 

às medicinas que coexistem à biomedicina científica dominante. Esse texto foi dividido em 

três seções: a primeira apresentando um conceito de tradição, a segunda problematizando os 

argumentos dos críticos, e a terceira abordando os argumentos dos autores favoráveis ao seu 

uso. O que apresento aqui, nesse paper, é um recorte desse trabalho. O texto completo está 

disponível no meu artigo intitulado “Reflexões sobre o uso da nomenclatura ‘medicina 

tradicional’ pela Naturologia”, disponível no volume 4 dos Cadernos de Naturologia e Terapias 

Complementares. 

O QUE É TRADIÇÃO 

Apesar do conceito aqui levantado, o termo tradição é também usado por adeptos 

de práticas modernas, que as autointitulam como tradicionais em busca de legitimidade 

social5. Embora isso seja essencial à compreensão da visão de mundo desses grupos, a 

definição de tradição usada nesse paper priorizou uma análise feita de fora; não como um ser 

que é necessariamente de fora, mas como uma busca por distanciamento de concepções 

êmicas em detrimento dos termos éticos6. Sendo assim, entende-se que esse conceito não 

se esgota na definição aqui compilada, visto que conceitos nas humanidades são 

                                                           
* Bacharel em Naturologia pela UNISUL. Mestrando em Ciências da Religião pela PUC-SP. 
5 Sobre a diferença entre tradições genuínas e tradições inventadas, cf. Hobsbawn e Ranger (1997). Para o uso 
do termo tradição pelos novos movimentos religiosos como busca por legitimação social, cf. Guerriero (2006). 
6 Em sentido amplo, êmico diz respeito ao ponto de vista do adepto, enquanto que ético é o tipo de linguagem, 
distinções, teorias e modelos interpretativos que é considerado apropriado pela Academia por seus próprios 
termos, que podem diferir daqueles dos próprios crentes. Para maiores informações sobre a distinção entre 
êmico e ético, cf. a introdução da tese de Hanegraaff (1998, p. 6-7).  
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recortes da realidade e não a realidade por si, instrumentos para permitir ao leitor um 

ponto de partida às discussões. Outras definições da palavra tradição poderiam ser aplicadas. 

Contudo, escolhi esses autores por considerar que, consoante com o objetivo proposto, 

fornecer-me-iam o melhor instrumental para a análise. 

A palavra tradição deriva do latim traditio (entrega, transmissão, envio). Dessa 

forma, etimologicamente tradição traz em si o significado de transmissão; em sentido amplo, 

“[...] é qualquer coisa que é transmitida ou herdada do passado para o presente” (SHILS, 

1981, p. 12, tradução minha). 

Embora a palavra tradição seja entendida corriqueiramente pelo senso comum 

como sinônimo de tradição religiosa – em parte por ter sido usada pela Teologia para se referir 

ao corpo de doutrinas transmitidas pela igreja católica –, Valliere pontua que... 

 
A cultura depende de ensino e aprendizagem, e ensino e aprendizagem 
pressupõe uma tradição. O conceito de tradição, assim, se aplica a todos os 
campos da cultura, incluindo a ciência, as artes e as letras, a educação, as 
leis, a política e a religião (2005, p. 9267, tradução minha). 

 

No entanto, como não se subentende que qualquer coisa herdada seja tradicional, 

uma melhor delimitação do termo é exigida. Segundo Allison (1997, p. 799, tradução minha), 

tradição é um “padrão repetido de comportamentos, crenças ou costumes passado de uma 

geração à próxima”. Quando se atribui o termo a um gênero específico – como em medicina 

tradicional –, pressupõe-se nele um conjunto de qualidades e materiais particulares, 

respeitando certa invariabilidade nos valores pré-existentes. Além disso, Valliere (2005) 

ressalta que o que é tradicional já é recebido com a consciência de se transmitir futuramente 

sem grandes alterações. 

Shils exemplifica: 

 
Tradição [...] inclui objetos materiais, crenças sobre todo o tipo de coisas, 
imagens de pessoas e de eventos, paisagens, esculturas, pinturas, livros, 
ferramentas, máquinas. Inclui tudo o que uma sociedade de dado momento 
possui e que já existia quando seus possuidores atuais surgiram e que não é 
apenas o produto de processos físicos no mundo exterior ou exclusivamente 
o resultado de necessidade ecológica e fisiológica (1981, p. 12, tradução 
minha). 

 

Posto isso, quatro características básicas ao que é tradicional podem ser 

ressaltadas: tradicional é (1) algo antigo (2) produzido por uma geração anterior à geração 
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que o recebe, (3) incorporado com a intenção consciente de ser preservado às gerações 

futuras e (4) sem a intenção de modificações substanciais. 

Mas apesar da tendência à invariabilidade, as tradições não são totalmente 

incólumes à mudança. Segundo Allison (1997, p. 800, tradução minha), “as tradições 

permanecem reconhecíveis através de performances sucessivas, mas certas variações 

dentro dos padrões do grupo podem ser permitidas”. Shils (1981, p. 13, tradução minha) 

acrescenta também que, “as constelações de símbolos, aglomerado de imagens [que formam 

a tradição], são recebidas e modificadas. Elas mudam no processo de transmissão, e são 

feitas interpretações da tradição apresentada”. Sendo assim, não se pode compreender 

tradição como algo cristalizado, mas sim que suas mudanças são lentas e processuais. Mas 

ainda que a tradição mude objetivamente, um senso de continuidade sempre permanece. 

Além disso, com o passar das gerações, adaptações à diversidade da experiência 

humana acabam por tornar as tradições multiformes. Segundo Valliere (2006, p. 9275, 

tradução minha), “a tradição é chamada a unir o que a experiência divide7 [...]. A unidade é 

promovida não por meio de arregimentação, mas através da elaboração multiforme da 

tradição”. Desta forma, tradições mais antigas parecem se ajustar às diferenças socioculturais 

e etárias da sociedade em que se inserem, abarcando certa multiplicidade de caminhos e 

formas de pensamento. 

Isso pode ser observado na definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

do que é medicina tradicional, que é bastante inclusiva: 

 
É a soma total dos saberes, habilidades e práticas baseados nas teorias, 
crenças e experiências indígenas de diferentes culturas, sejam elas 
explicáveis ou não [cientificamente], usadas tanto na manutenção da saúde 
quanto na prevenção, diagnóstico, melhoria ou tratamento de doenças físicas 
e mentais (2000, p. 1, tradução minha). 

 

A Naturologia brasileira tende a ter uma noção mais livre sobre o termo medicina 

tradicional, empregando-o usualmente para se referir a quatro sistemas de cura: a āyurveda, 

a medicina chinesa, a medicina xamânica e a medicina antroposófica. O motivo desses quatro 

serem os mais comuns é porque são esses os sistemas que fazem parte das formações 

acadêmicas reconhecidas pelo MEC no país. Porém, não se deve desprezar que outras 

formas de cura possam vir a ser consideradas tradicionais por naturólogos. Um exemplo é a 

                                                           
7 Nesse ponto, Valliere diz respeito à diversidade das experiências humanas. A vivência de um rico é diferente 
da vivência de um pobre, assim como a vivência de um jovem é diferente da vivência de um idoso. A tradição, 
segundo ele, tem a capacidade de unir essas diferenças em uma unidade. 
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medicina tibetana, que mesmo não fazendo parte formalmente das graduações em 

Naturologia, nas chamadas para submissão de trabalhos do CONBRANATU aparece como 

uma medicina tradicional. 

OS CRÍTICOS DO TERMO 

Iniciei meu paper relembrando a pergunta que levantei no FCN do ano anterior 

sobre o que haveria de tradicional na Naturologia. A questão foi inspirada por Laplantine, 

quem questiona o uso no Ocidente do termo tradicional aplicado às medicinas que coexistem 

à medicina hegemônica. Conforme pontua em um de seus trabalhos, “a acupuntura é uma 

prática muito antiga, cujas origens remontam, sem dúvida, a vários milênios [...]. É, pois, 

absolutamente tradicional, mas não em stricto sensu para nossa cultura” (LAPLANTINE; 

RABEYRON, 1989, p. 15). 

Indo ao encontro do raciocínio de Laplantine, Moraes (2007, p. 77) também afirma 

que “a acupuntura é medicina tradicional na China, mas no Ocidente ela é alternativa, 

complementar ou não-convencional”. E ao usar as palavras alternativa e complementar, ela 

também se refere às práticas médicas que não fazem parte do modelo hegemônico – ou seja, 

dominante – de saúde.  

Para Laplantine e Rabeyron (1989), na Europa poucas práticas poderiam ser 

consideradas tradicionais. Os autores citam especificamente a homeopatia, que se pauta na 

teoria hipocrática dos semelhantes, como um exemplo do que seria uma medicina tradicional 

na França. Mas casos como o da medicina antroposófica, que faz uso da teoria humoral, 

também entrariam nesse escopo. 

Porém o Brasil não possui uma tradição médica de humores ou elementos, logo 

quase nada do que a Naturologia faz poderia ser considerado tradicional por esses critérios. 

Conforme declara Magnani (2000, p. 17), “a Sociedade Antroposófica no Brasil [...] [só] foi 

oficialmente fundada em São Paulo em 1935”, e seu histórico no país não antecede 1910. 

Segundo Gurgel (2010), a medicina praticada historicamente aqui foi um híbrido entre a 

medicina popular europeia e a medicina indígena, e por muito tempo quem cuidou dos 

enfermos foram os barbeiros e religiosos pela falta de médicos no país. Dos elementos que a 

Naturologia usa, o mais próximo que teríamos de uma tradição de prática médica por esses 

parâmetros seria o uso terapêutico de águas minerais, introduzido pela colonização 

portuguesa (BRASIL, 2006), e de plantas medicinais, atestado desde o período colonial 

(GURGEL, 2010). 
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A acupuntura e a medicina chinesa sequer existiam no Brasil até a chegada dos 

primeiros imigrantes japoneses no início do século XX. Não apenas isso, de acordo com 

Magnani (2000), foi somente após a década de 1950 que ela se tornou conhecida por um 

público mais amplo da sociedade brasileira; até então seu uso era praticamente restrito às 

fronteiras das colônias asiáticas no país. Para o Ministério da Saúde (2006), isso ocorreu 

apenas na década de 1960. Com a ioga e a āyurveda o processo foi similar. 

Posto isso, se levarmos em consideração as críticas de Laplantine e de Moraes, 

não faria sentido os naturólogos dizerem que praticam medicinas tradicionais. O mais 

coerente, segundo esses autores, seria o uso de outros termos: medicinas paralelas, para 

Laplantine e Rayberon (1989), por existirem paralelamente a uma forma hegemônica de 

medicina; ou, segundo Moraes (2007), medicinas alternativas ou complementares, visto que 

complementariam as práticas da medicina dominante ou se apresentariam como uma 

alternativa de tratamento. 

O Ministério da Saúde parece ir ao encontro de tais pontos de vista por usar o 

termo práticas integrativas e complementares, uma terminologia mais atraente aos 

naturólogos, que apresentam certa resistência ao termo medicina alternativa por verem nele 

implícita uma ideia de subalternidade. Segundo os eventos e documentos listados nas 

Políticas Nacionais de Práticas Integrativas e Complementares do SUS (BRASIL, 2006), até 

a década de 2000 não havia uma padronização da nomenclatura usada pelo Ministério da 

Saúde. Foi a partir de 2003 que o termo medicina natural e práticas complementares foi 

adotado visando o desenvolvimento de uma política nacional, o qual acabou sendo substituído 

pelo atual práticas integrativas e complementares. O termo medicina tradicional, que foi usado 

pelo Ministério de 1970 até meados de 1990, não é mais utilizado nos documentos oficiais. 

Mas por que uma tradição deixaria de ser tradicional por ultrapassar as fronteiras 

de sua cultura original? Bauman (2004) afirma como hoje noções como pátria e nação são 

frágeis como elementos de identidade em um mundo cada dia mais globalizado. Haveria, 

então, como considerar algo tradicional apenas na China ou na Índia, e não no Brasil, por uma 

questão semântico-discursiva? Não teria que se considerar algo tradicional em um contexto 

mundial? Parece que Laplantine e Moraes desconsideram a porosidade das fronteiras 

culturais. 

Além disso, pela natureza acadêmica das profissões da saúde, toda prática sofre 

modificações, e constantemente novos métodos e técnicas são desenvolvidos. Se um dos 

pontos do que é tradicional é a intenção consciente de perpetuação sem modificações 

substanciais, teria como se falar, então, que qualquer coisa relacionada à saúde possa ser 
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tradicional nesses termos? Ryōdōraku, cromopuntura, eletropuntura; nada disso fazia parte 

da tradição médica chinesa (MORAES, 2007). Mas para Laplantine a acupuntura parece 

continuar sendo tradicional no contexto chinês apesar dessas inovações tecnológicas. Não 

haveria aqui uma incoerência? 

OS AUTORES FAVORÁVEIS 

O número de autores que defendem ou empregam a nomenclatura medicina 

tradicional sem maiores problemas é maior que o de autores que a questionam. Dentre as 

várias possibilidades, destacam-se a própria OMS, Hanegraaff e Capra. 

Para a OMS (2000, p. 1, tradução minha, grifo meu), “os termos medicina 

complementar/alternativa/não-convencional são usados indistintamente com medicina 

tradicional”. Todos dizem respeito às práticas de cura influenciadas por fatores como cultura, 

história, religião e filosofia. Embora a OMS reconheça que alguns autores façam uma distinção 

entre medicina tradicional e medicina alternativa, na prática o órgão é indiferente a qual termo 

é usado, pois entende que ambos se refeririam a esses sistemas de cura que não estariam 

pautados no modelo biomédico dominante, desenvolvidos através da observação e da 

tentativa e do erro. Mas ainda que nem sempre possam ser comprovados cientificamente, a 

OMS reconhece seu valor atestado pela experiência, passada de geração a geração. Por 

causa disso, suas diretrizes tendem a estimular tais práticas, desde que sua eficácia e 

segurança sejam asseguradas pela ciência, visando regula-las; o que, aliás, as desvaloriza 

sutilmente por colocá-las à mercê da biomedicina dos países tidos como desenvolvidos. 

Hanegraaff (1998) também não faz distinções terminológicas. Em sua tese, ele 

usa fundamentalmente o termo genérico terapias alternativas, compreendendo nele todas as 

formas de cura que compartilham uma preocupação com o healing em oposição ao curing. 

Em língua portuguesa, healing e curing são igualmente traduzidas como “curar”, sem 

diferenciações semânticas. Em sentido amplo, a distinção do autor se faz pelo modelo 

terapêutico que cada uma responde. Curing se pautaria na compreensão reducionista de 

doença do modelo biomédico, enquanto healing se orientaria por um modelo de saúde que 

considera também as experiências sociais e percepções pessoais. Sejam antigas ou 

modernas, as formas de cura que se preocupam com o healing fariam parte do que o autor 

chamou de sistemas médicos tradicionais, pois mesmo que sejam modernas, “[...] as novas 

terapias tentam reintegrar a ligação íntima entre religião e cura abandonada e rejeitada pela 

medicina ocidental científica” (HANEGRAAFF, 1998, p. 44, tradução minha). 
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Uma oposição entre a medicina científica e outras práticas de cura foi debatida 

também por Capra, quem as chamou de medicinas tradicionais. No entanto, Capra (1982, p. 

305, tradução minha) reconhecia que “através dos tempos as culturas parecem ter oscilado 

entre o reducionismo e o holismo em suas práticas médicas”, cuidando ao declarar que nem 

toda medicina tradicional terá necessariamente uma abordagem holística. Mas Capra (1982, 

p. 306, tradução minha) percebeu que “[...] quando suas abordagens foram fragmentadas e 

reducionistas, esse reducionismo era comumente muito diferente do que domina a medicina 

científica atual”. 

A diferença que Capra observou nos casos de causa e efeito nessas medicinas e 

que levou Hanegraaff a considerar que medicina tradicional e alternativa são virtualmente 

sinônimos é o pensamento simbólico, central à sua abordagem. O próprio Laplantine (2010), 

citado na seção anterior, ressalta que a medicina científica é muito boa em responder o como 

se adoece, mas o porquê repousa em interpretações simbólicas que somente as medicinas 

populares podem fornecer. 

Segundo Hanegraaff (1998, p. 44, tradução minha), “a ligação entre religião e cura 

é, sem dúvida, natural. Ambos os domínios, afinal, compartilham uma preocupação em 

fornecer alternativas às fraquezas e sofrimentos humanos”. Não apenas isso, na maioria das 

vezes o conceito de salvação religiosa se baseia na ideia da ausência total do sofrimento e 

das necessidades, o que o autor define como uma forma radical de cura. Hanegraaff ainda 

ressalta que a secularização da medicina, fenômeno também discutido por Capra (1982) e 

Laplantine (2010), é recente na história das religiões. Ao resgatar a dimensão simbólica e 

reconsiderar a espiritualidade dos doentes, essas outras medicinas estariam fazendo algo 

tradicional, mais antigo que a medicina vigente. 

Destacando os trabalhos apresentados no FCN do ano passado, Portella (2013, 

p. 51, grifo meu) considerou que “[...] a Naturologia se diferencia de outras profissões da área 

da saúde principalmente por usar de um olhar integrativo sobre racionalidades distintas”. 

Também pareceu a Teixeira (2013) que essa visão naturológica é o que existe de mais 

essencial à Naturologia, independendo de quais práticas são usadas. 

Assim, poder-se-ia pensar que a Naturologia tem uma cosmologia própria, uma 

forma de entender o mundo e a saúde que a diferencia, permitindo-lhe o diálogo com práticas 

terapêuticas e sistemas de cura tão distintos de forma coesa. A perda dessa cosmologia 

tornaria a Naturologia não naturológica. Por resgatarmos uma visão integral de saúde, já se 

poderia dizer que fazemos algo mais antigo que o modelo atual da medicina científica. Mas 

se, além disso, essa suposta cosmologia naturológica pretender resgatar de alguma forma a 
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ligação entre cura e espiritualidade, o que a Naturologia faz seria definitivamente tradicional. 

Pouco importaria se há técnicas e tecnologias novas sendo desenvolvidas. Pouco importariam 

os novos conhecimentos por ela produzidos. Pouco importariam as releituras nessa 

perspectiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivei, com esse trabalho, ampliar as discussões conceituais sobre a 

Naturologia, debatendo a questão do uso do termo tradicional aplicado às medicinas não 

hegemônicas. Apresentarei os principais argumentos sobre o uso de tal nomenclatura por 

autores de áreas diversas da academia, dialogando com a realidade da Naturologia no Brasil. 

Sobre os críticos, notei que as oposições levantadas ao uso do termo medicina 

tradicional se pautam, resumidamente, na concepção de que o que se considera tradicional 

em outras partes do mundo não seria necessariamente tradicional no Brasil. Sobre os autores 

favoráveis, citei o resgate da dimensão simbólica, pois antes da secularização da medicina a 

cura possuía um importante caráter simbólico. Entretanto, pude observar que implícita à 

discussão da dicotomia tradicional/cientifico está a visão do tradicional como algo baseado 

em crenças, enquanto que o modelo biomédico é tido como verdadeiro, livre de crenças. Mas 

o fato é que a biomedicina também se baseia em crenças, ao passo que todas as formas 

culturais de atenção à saúde são saberes legítimos. 

Pressupostos de que só as medicinas tradicionais são pautadas em crenças 

podem ser perigosos, pois trazem implícitas ideias de que elas não contêm ciência, ou de que 

a biomedicina estaria isenta de dogmas por ser científica. Mas o materialismo científico está 

repleto de símbolos e credos: a crença na imparcialidade, na neutralidade, na objetividade, 

na realidade física como única verdade, no cartesianismo e na experimentação controlada e 

repetível como a forma legítima de se apreender a verdade. Estaria aqui oculta a clássica 

oposição entre religião e ciência, e nela o problema recorrente (e que não leva a lugar algum) 

de qual das duas é a dona da verdade. 

O problema é que, conforme lembram Russell e Wegter-McNelly (2003), o 

materialismo científico não dialoga com o pensamento religioso (ou simbólico), pois parte do 

pressuposto de que o mundo é composto só por matéria. “Além disso, [os materialistas] 

afirmam que a ciência é a única maneira de obter conhecimento verdadeiro; a religião não 

nos diz nada de real valor sobre o mundo ou a humanidade” (RUSSELL; WEGTER-McNELLY, 

2003, p. 47). Mas se alguns desses sistemas de cura não podem ser explicados por critérios 

materialistas, como funcionaria essa regulação de que tanto falam as estratégias da OMS 
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para as medicinas tradicionais? Seriam proibidos? Caberia ao pensamento científico ser o 

critério de regulação? 

Evidentemente, não se esperou esgotar as discussões com essa produção. 

Espera-se, contudo, que tais reflexões possam gerar considerações novas sobre o que é a 

Naturologia, sua epistemologia, seus conceitos base e fortaleça, assim, a nossa profissão. 
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I ENCONTRO DO NÚCLEO DE PESQUISA EM NATUROLOGIA E PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

 

O Núcleo de Pesquisa em Naturologia e Práticas Integrativas e Complementares 

está inscrito no CNPq desde o ano de 2008. Ao longo desses anos,  foram desenvolvidas 

pesquisas com participação de alunos de iniciação científica, publicação de livros e artigos 

científicos em periódicos, apresentação de trabalhos em congressos nacionais e 

internacionais. 

Neste ano de 2014, iniciaram-se oficinas com a participação de docentes e 

discentes do curso de Naturologia visando à discussão de metodologias de pesquisa 

qualititativas, quantitativas e mistas.   

Esse I Encontro do Núcleo de Pesquisa em Naturologia e Práticas Integrativas e 

Complementares objetiva a discussão de metodologias de pesquisa para o fortalecimento da 

profissão do naturólogo no âmbito acadêmico, bem como apresentação de pesquisas em 

desenvolvimento e agenda de pesquisa da profissão. 

Nos dois períodos do dia 08 de outubro teremos duas mesas-redondas abordando 

metodologias de pesquisas qualitativas e quantitativas. Serão discutidos delineamentos de 

estudos de campo, estudos de caso, pesquisas bibliográficas, estudos pré-clínicos(animais), 

ensaios clínicos, pesquisas epidemiológicas, pesquisas avaliativas.  

Gostaríamos de convidar a todos para participar deste evento de pré-congresso 

(gratuito).  

 

Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues  

Líder do Núcleo de Pesquisa 
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I MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS EM NATUROLOGIA - 

1ª EXPONATURO 

 

1ª EXPONATURO 

Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Naturologia 

  

O evento acontecerá em Florianópolis – SC no dia 10 de outubro de 2014, e tem 

como objetivo difundir e debater as experiências de destaque nas diversas áreas de atuação 

no âmbito da Naturologia. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 

As inscrições das experiências Bem-Sucedidas em Naturologia poderão ser 

realizadas nas seguintes áreas temáticas: 

 

Área 1: Naturologia em Saúde Coletiva  

Área 2: Naturologia Clínica e Spa 

Área 3: Naturologia em Saúde Ambiental  

Área 3: Naturologia em Saúde do Trabalhador 

Área 4: Naturologia em Serviços Públicos 

Área 4: Naturologia em Educação  

Área 5: Consultorias em Naturologia 

Área 5: Outras áreas temáticas 

 

ESTRUTURA 

  

A Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Naturologia será um 
evento do CONBRANATU. É gratuita e aberta ao público, contudo, o apresentador deverá 
estar inscrito no CONBRANATU. 

Cada autor que tiver seu paper selecionado terá um tempo de apresentação oral, 
a ser definido posteriormente, conforme o número de trabalhos aprovados. 

As mesas de discussão serão compostas pelos autores dos trabalhos 
selecionados (um autor por trabalho), além de um moderador e haverá interação com o 
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público. 
Os participantes receberão um certificado por trabalho apresentado. Os melhores 

trabalhos serão premiados com menções honrosas.  
 

Nota:  

Devido ao tempo reduzido da Mostra, os trabalhos serão selecionados por 

uma comissão. Esta será constituída por membros da Sociedade Brasileira de 

Naturologia, Associação Brasileira de Naturologia e Associação Paulista de 

Naturologia.  A pluralidade temática será critério para seleção de experiências para 

apresentação na Mostra. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS: 

 

 Os trabalhos devem descrever a experiência em Naturologia, com enfoque 
preferencialmente voltado a aplicação prática dos conhecimentos de Naturologia nos diversos 
campos de atuação. 

 A estrutura do texto élivre, no entanto deve ser organizada e clara. Sugere-se de 500 a 
1000 palavras contendo as seguintes informações: Caracterização da experiência; 
Resultados; Dificuldades encontradas; Inovação e contribuições. 

 Cada experiência poderá ter até 6 (seis) autores. Mostras com número maior de autores 
serão aceitas se acompanhadas de justificativa a ser analisada pela comissão. 

 Os trabalhos deverão ser produzidos necessariamente por Naturólogos formados, 
estudantes de Naturologia ou professores do curso de Naturologia. 

 Os trabalhos deverão ser apresentados em extensão.doc ou .docx, Fonte arial, tamanho 
12, espaçamento 1.5, justificado, margens de 2,5cm. 

 Os trabalhos devem ser enviados até o dia 31.09.2014 para o seguinte e-mail: 
exponaturo@gmail.com 
  

Critérios de seleção dos trabalhos 

 Relevância da experiência para o campo da Naturologia. 

 Estrutura e adequação às normas de submissão. 

 Organização dos conteúdos. 
 

Comissão organizadora do VII Conbranatu 

  

mailto:exponaturo@gmail.com
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INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  

 

A Sociedade Brasileira de Naturologia, em parceria com a ABRANA, APANAT e 

UNISUL, com apoio da Universidade Anhembi-Morumbi e, por intermédio da Comissão 

Organizadora do VII Congresso Brasileiro de Naturologia, abre as inscrições para 

apresentação de trabalhos científicos nas modalidades de apresentação oral e painel 

eletrônico. 

 

NORMAS 

Cada inscrição dará direito à participação no congresso e ao envio de resumos, 

desde que o inscrito seja autor dos trabalhos. Não há restrições quanto ao número de 

trabalhos nos quais cada indivíduo poderá constar como autor ou co-autor.  

Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente pelo e-mail 

conbranatu@gmail.com. Resumos enviados por fax, outros e-mails, ou outra maneira de 

transmissão de documentos,  não serão aceitos e não serão processados pelo comitê 

científico. O autor receberá em até 72 horas um e-mail de confirmação de recebimento. Caso 

não receba o e-mail, deverá entrar em contato. 

No ato de submissão do resumo, é obrigatória a indicaçãoda forma de 

apresentação da atividade: oral e/ou também painel eletrônico; somente na forma de painel 

eletrônico; ou a critério da comissão avaliadora. 

Os resumos serão encaminhados aos avaliadores da Comissão Científica, sem 

identificação. Oresultado da avaliação (aceito ou não recomendado) será enviado por email 

ao responsável pelo trabalho. 

Para submeter o trabalho à avaliação não é necessário pagar a inscrição. No 

entanto, se o trabalho for pré-selecionado, só será confirmado mediante o pagamento da 

inscrição do apresentador. 

No caso de um ou de todos os resumos não virem a ser aprovados, não haverá 

ressarcimento do valor da inscrição ou substituição de inscrições.  

Os autores selecionados para a apresentação oral e painel eletrônico serão 

notificados pela Comissão Científica por e-mail.  

A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelas despesas de 

hospedagem e locomoção. 

O conteúdo do resumo e da apresentação é de responsabilidade unicamente dos 

autores. 

Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado. 

Os Resumos devem ser divididos em Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, 

Discussão, e Conclusão.  Palavras-chaves: 3 a 6. 

 

REGRAS PARA O ENVIO DOS RESUMOS 

 

Os trabalhos poderão ser enviados até o dia 14 de setembro de 2014. 

 

Cabeçalho:  

O título do trabalho deve ser escrito em letra maiúscula, sem abreviações (fonte 

Arial, tamanho 15, em negrito e centralizado, não colocar ponto no final).  

mailto:conbranatu@gmail.com
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Logo após o título, indicar a autoria: inserir o nome dos autores por ordem 

alfabética, separados por vírgulas (escrever o nome completo, por extenso, sem abreviações; 

após cada nome indicar a instituição a que está vinculado; colocar um asterisco para indicar 

o autor principal; acrescentar o endereço eletrônico do autor principal no final (fonte Arial, 

tamanho 13; texto centralizado e em negrito).  

Resumo: 

O resumo deve ser redigido em fonte Arial, em português, inglês ou espanhol, 

tamanho 11, com texto justificado, espaço entre linhas 1,5. Margem esquerda, direita e inferior 

de 3,0cm e superior de 2,0cm. Nomes de gêneros e espécie devem ser grafados em itálico. 

Só poderão ser usadas abreviaturas cientificamente reconhecidas. O texto deve estar 

subdividido em introdução, objetivo, métodos, resultados, discussão e conclusão. Utilizar 

frases curtas e objetivas. O resumo deve conter, no máximo, 300 palavras, dispostas em um 

único parágrafo. No resumo não haverá possibilidade de incluir desenhos, gráficos ou figuras. 

Dados quantitativos devem ser expressos como média e variação, incluindo o n da amostra e 

a estatística utilizada.  

Palavras- chaves: mínimo de 3 palavras-chave e no máximo 6. 

 

OS RESUMOS DEVEM SE REFERIR A TRABALHOS DESENVOLVIDOS A  PARTIR  DE  

UM DOS SEGUINTES TEMAS 

 

1 – Medicinas Tradicionais: Chinesa, Ayurvédica, Xamânica, Tibetana, Unani . 

2 – Práticas Integrativas e Complementares baseadas em evidências: pesquisas clínicas 

(Fase I, II e III), estudos observacionais, revisões sistemáticas e meta-análise.  

3 – Saúde Pública e Coletiva / Interface da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) com as demais políticas:  

 Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; 

 Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas; 

 Política Nacional de Promoção da Saúde; 

 Política Nacional de Humanização e 

 Política Nacional de Atenção Básica. 

4 – A inserção do profissional naturólogo no mercado de trabalho. 

5 –. Pesquisas pré-clínicas envolvendo as Práticas Integrativas e Complementares (PIC).  

6 – A formação acadêmica do profissional naturólogo.  

7 – Educação em saúde com as PIC. 

8 – Farmacologia de Fitoterápicos e produtos naturais. 

9 – Ciências humanas e sociais aplicadas ao campo das Práticas Integrativas e 

Complementares. 

10 – Naturologia e educação ambiental: trabalhos envolvendo alimentação, alimentos 

orgânicos, agroecologia, geobiologia e outras pesquisas referentes a saúde e educação 

ambiental.  

11 – Casos clínicos. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

Serão observados os seguintes critérios de avaliação: 

a) originalidade do trabalho; 

b) atualidade do tema; 
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c) clareza do texto do resumo; 

d) relevância do conteúdo para a Naturologia; 

e) conteúdo do trabalho e 

f) metodologia empregada. 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL: 

 

Serão selecionados pela Comissão Científica os melhores trabalhos das áreas 

temáticas para apresentação oral.  

O apresentador terá 20 minutos para expor o trabalho. A Comissão Científica 

disponibilizará equipamento audiovisual para apresentação.  

Após a divulgação do resultado dos trabalhos selecionados para a modalidade 

“apresentação oral”, os autores devem enviar para a Comissão Científica, no prazo de 7 dias, 

a apresentação no formato PPT/2003. E-mail: conbranatu@gmail.com. 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO EM PAINEL:  

 

O apresentador terá 10 minutos para expor o trabalho. A Comissão Científica 

disponibilizará equipamento audiovisual para apresentação.  

 Após a divulgação do resultado dos trabalhos selecionados para a modalidade 

“apresentação oral”, os autores devem enviar para a Comissão Científica, no prazo de 7 dias, 

a apresentação no formato PPT/2003. E-mail: conbranatu@gmail.com. 

 

 

RESULTADOS 

 

Os trabalhos aprovados para as apresentações, orais ou em banner, de trabalhos 

científicos, serão enviados por email até o dia 25 de setembro de 2014.  

Atenciosamente, 

 

Comissão Científica do VII Conbranatu 

 

 

 

 

  

mailto:conbranatu@gmail.com
mailto:conbranatu@gmail.com
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APRESENTAÇÃO ORAL 
 
 
ATOTÔ OBALUAIÊ E O PARADIGMA HERMENÊUTICO: O MITO DO CURADOR FERIDO 
NA CULTURA AFRO-BRASILEIRA 
Diogo Virgilio Teixeira 
 

O CURADOR FERIDO E O CORPO DO CENTAURO – O NATURÓLOGO COMO 
MEDIADOR NO PROCESSO DE RECONCILIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA 
Diogo Marques Nogueira Cury e Prof. Fernando Hellman 
 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES: A CONTRIBUIÇÃO DO 
NATURÓLOGO COMO INTEGRANTE DE EQUIPES DE SAÚDE NO SUS 
Caio Fábio Schlechta Portella, Carlos Augusto Torro e Rita Iolanda Ferreira Mesquita Gohara  
 

A RELIGIOSIDADE IMPLÍCITA DA NATUROLOGIA: VESTÍGIOS DE ELEMENTOS 
PARARRELIGIOSOS EM PRODUÇÕES DOS FÓRUNS CONCEITUAIS DE 
NATUROLOGIA E DAS JORNADAS DE ESTUDOS DO SIMBOLISMO DA 
NATUROLOGIA 
Fábio Leandro Stern 

OS POSSÍVEIS EFEITOS DA ESSÊNCIA FLORAL CRAB APPLE NA INSATISFAÇÃO 
CORPORAL DE MULHERES NA MEIA-IDADE COM SOBREPESO E OBESIDADE GRAU I 
E II: UM ENSAIO CLÍNICO PILOTO 
Anne Priscila Borowski e Daniel Mauricio de Oliveira Rodrigues 
 

UM MERGULHO NA RELAÇÃO DE INTERAGENCIA SEGUINDO UM RECORTE DO 
ENCONTRO DIALÓGICO DE MARTIN BUBER, O INTER-HUMANO 
Dulcinéia Ghizoni Schneider, Lilian Fagundes Rolim e Maria Alice Cavalcanti 
 

REFLEXOTERAPIA PODAL REDUZ DOR LOMBAR, MAS NÃO INFLUENCIA NO 
EQUILÍBRIO ORTOSTÁTICO DE IDOSOS  
Bruna Hoffmann de Oliveira e Daniel Fernandes Martins 
 

POLYGALA PANICULATA L. ACELERA REGENERAÇÃO NERVOSA PERIFÉRICA 
INDUZIDA POR LESÃO TRAUMÁTICA DO NERVO ISQUIÁTICO 
Ana Paula Batisti, Aline Armiliato Emer, Larissa Leonel dos Santos, Thiago Cesar Martins, 
Adair Roberto Soares dos Santos e Daniel Fernandes Martins 
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PAINEL ELETRÔNICO 

 

O USO DA AURICULOTERAPIA EM CERVICALGIAS 
Naiara Contardi dos Santos 
 
TERAPIAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES PARA MINIMIZAR A VIOLÊNCIA 
ESCOLAR 
Antônio Carlos Rocha Botelho 
 
OS BENEFÍCIOS DA MASSAGEM AYURVÉDICA NAS CRIANÇAS DO CENTRO DE 
FORMAÇÃO DIVINA PROVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Márcia da Silva Jacobsen, Maria da Graça Oliveira Crossetti e Maria Verônica Frey 
 

MECANISMOS DE AÇÃO ENVOLVIDOS NO EFEITO ANTIHIPERALGÉSICO DO ÓLEO 
ESSENCIAL Cedrus atlantica 
Aline Armiliato Emer, Ana Paula Batisti, Adair Roberto Soares dos Santos, Daniel Fernandes 
Martins 
 

ENVOLVIMENTO SISTÊMICO E PERIFÉRICO DE RECEPTORES OPIÓIDE NA INALAÇÃO 
DO ÓLEO ESSENCIAL Pogostemon cablin SOBRE NOCICEPÇÃO INFLAMATÓRIA EM 
CAMUNDONGOS 
Aline Armiliato Emer, Ana Paula Batisti, Anna Paula Piovezan, Daniel Fernandes Martins 
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ATOTÔ OBALUAIÊ E O PARADIGMA HERMENÊUTICO: O MITO DO CURADOR 
FERIDO NA CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

 
 

Diogo Virgilio Teixeira 
 
Naturólogo e Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina.         
E-mail: diogocimi@hotmail.com 

 

RESUMO: O mito do curador ferido tem recebido uma nova atenção a partir da abordagem 

intersubjetiva proposta pelo paradigma hermenêutico. Conforme Gadamer, para 

restabelecimento do equilíbrio perturbado, deve-se levar em consideração a experiência do 

adoecer. Essa experiência pode ser elaborada através do processo de empatia 

curador/paciente implicada na figura do curador ferido. Nas tradições afro-brasileiras o 

adoecer está relacionado ao mito de Omolu (Obaluaiê), divindade que possui duas 

características marcantes: uma ligada à sabedoria e outra ao sofrimento. O presente texto 

busca analisar a relação entre o mito do curador ferido e a divindade Omolu, refletindo acerca 

da importância da intersubjetividade nos sistemas médicos tradicionais afro-brasileiros. A 

pesquisa, de cunho bibliográfico, abordou o paradigma hermenêutico, reflexões da 

antropologia da saúde e pesquisas etnográficas realizadas com adeptos do candomblé. As 

pesquisas etnográficas revelam a emergência do curador ferido em diversas culturas. Na 

mitologia grega está relacionado ao Centauro, na Índia à deusa Kali e na cultura afro-brasileira 

com Omolu. O mito de Omolu reflete a própria prática terapêutica do candomblé, onde os 

terapeutas sofrem em seus processos iniciáticos a dor e a angústia que precisam curar nos 

pacientes. O paradigma hermenêutico critica a objetividade positivista e propõe uma postura 

dialógica importante para debates nas ciências humanas e da saúde. Concluiu-se que esta 

forma dialógica de relacionamento caracteriza as medicinas tradicionais afro-brasileiras, onde 

a experiência do adoecer está atrelada à cultura e não pode ser compreendida a partir de 

analise estritamente positivista. A compreensão destes sistemas médicos deve partir de 

pesquisas que abordem os atores sociais que detém o conhecimento, em detrimento as 

pesquisas que buscam comprovar a eficácia de técnicas isoladas a partir do método positivista. 

A dialogicidade e a intersubjetividade ecoam no mito do velho Obaluaiê, que estabelece uma 

relação de empatia com os enfermos através do sofrimento compartilhado.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Medicinas tradicionais. Cultura afro-brasileira. Curador ferido. 
Paradigma hermenêutico. Antropologia da saúde.  

  

mailto:diogocimi@hotmail.com
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O CURADOR FERIDO E O CORPO DO CENTAURO – O NATURÓLOGO COMO 
MEDIADOR NO PROCESSO DE RECONCILIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA 

 
 

*Diogo Marques Nogueira Cury¹ 
Prof. Fernando Hellman¹ 

 
1 Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul - E-mail: diogocury@gmail.com 
2 Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul  
 

RESUMO: O presente estudo tem por finalidade refletir a respeito do desenvolvimento do 

Naturólogo como mediador no processo de reconciliação psicossomática. A pesquisa 

caracteriza-se como bibliográfica quanto ao procedimento, exploratória em relação ao objetivo 

e de caráter qualitativo. Como método foi escolhido realizar um estudo do Mito de Quíron, 

relacionando alguns elementos presentes no mesmo com temas relevantes à Naturologia. No 

Mito de Quíron, encontra-se o conhecido arquétipo do Curador Ferido, amplamente estudado 

pelas profissões que lidam com o cuidado e a relação terapêutica. Neste trabalho, tal arquétipo 

está sendo relacionado com o que denominamos em Naturologia de Relação de Interagência.  

Um segundo elemento é a imagem simbólica do Centauro, metade homem, metade cavalo, 

imagem que remete à dualidade presente no ser humano e constante busca pela reconciliação 

dos opostos. Um dos aspectos dessa dualidade é o que se denomina de dissociação 

psicossomática: estado de consciência no qual o ser humano, identificado com sua mente, 

interpreta que seu corpo é um objeto alheio e antagônico a seus aspectos psíquicos. Quando 

adoecido, o ser humano sente dificuldade de aceitar e compreender a finalidade da doença e 

busca um fator externo de cura. Ao relacionar esses dois aspectos do Mito de Quíron, o estudo 

conclui que o Naturólogo em contato constante com o lado ferido do arquétipo - com sua 

própria natureza humana - pode servir de mediador no processo de reconciliação 

psicossomática de seus interagentes. Essa reconciliação é a possibilidade que o indivíduo 

tem de ampliar sua percepção e vivenciar a unidade mente-corpo conscientemente, 

compreendendo a finalidade da doença. Através de um processo de interagência, o 

Naturólogo pode também servir de mediador no processo de conscientização do fator interno 

de cura dos interagentes, promovendo autoconhecimento e autonomia aos indivíduos diante 

de sintomas e acontecimentos de suas vidas. 
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RESUMO: INTRODUAÇÃO: No Brasil, foi aprovada, em 2006 – PNPIC (BRASIL, 2008). As 

PICs são denominadas como práticas tradicionais, complementares, alternativas ou ainda 

medicina tradicional (WHO, 2002).  Sendo a implementação das PICs, muitas vezes, um 

desafio (OTANI; BARROS, 2011). Desde 1998, há o curso de Bacharelado em Naturologia no 

Brasil (SABBAG et al., 2013). OBJETIVO: Analisar a contribuição do Naturólogo em equipes 

multiprofissionais de saúde no SUS e possível diferencial em sua atuação com as PICs. 

MÉTODOS: Tipo de estudo exploratório transversal de abordagem qualitativa. A pesquisa foi 

realizada em três locais distintos dentro do Programa Saúde do Adolescente do Estado de 

São Paulo, o qual integra o Naturólogo no contexto de equipes multiprofissionais no SUS, 

desde 2007. Quanto à coleta de dados foi utilizado um questionário autoaplicável 

semiestruturado (ISCHKANIAN, 2011 SANFELICI; FONSECA, 2006).  Participaram 

Naturólogos e Profissionais de saúde formados, que atuavam no programa  há pelos menos 

seis meses e que tinham contato direto em sua pratica profissional pelo mesmo período. 

Sendo, doze profissionais não Naturólogos (sete médicos, três psicólogos e um técnico de 

enfermagem), seis Naturólogos e dois Gestores. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Segundo a 

Análise de conteúdo de Bardin (2009), foram extraídas dos resultados as seguintes 

categorias: Opiniões dos profissionais da equipe sobre as PICs; Naturologia na opinião dos 

profissionais não Naturólogos e gestores da equipe multiprofissional; Contribuição do 

Naturólogo junto à equipe multiprofissional no SUS; Integração das ações entre os 

profissionais da equipe multiprofissional. CONCLUSÃO: Algumas dificuldades levantadas 

ressaltam a própria realidade dos sistemas de saúde. Há uma boa aceitação dos profissionais 

Naturólogos. A contribuição em relação ao Naturólogo como “promotor de integralidade” 

chama atenção. Seria importante para o Naturólogo um aprofundamento nas questões 

relativas ao atendimento multiprofissional, principalmente em relação ao SUS, mais um campo 

fértil de atuação para este profissional. 
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RESUMO: Em sua etnografia, Teixeira declarou que a Naturologia derivou do movimento da 

Nova Era. Contudo, enquanto as curas novaeristas se caracterizam pela confluência entre 

espiritualidade e terapêutico, os naturólogos negam que seu campo possua uma natureza 

mística ou religiosa – apesar de reconhecerem uma dimensão espiritual ao processo de cura. 

Assim, partiu-se do pressuposto de que se há algo religioso na Naturologia, isso estaria 

implícito. Realizou-se uma pesquisa descritiva, bibliográfica e de abordagem 

predominantemente qualitativa empregando a metodologia de Benthall para verificar se 

haveria indícios de religiosidade implícita nas produções do Fórum Conceitual de Naturologia 

e da Jornada de Estudos do Simbolismo da Naturologia de 2012 e 2013. O método de Benthall 

é usado para a compreensão de movimentos ostensivamente seculares que não podem ser 

devidamente compreendidos sem se levar em conta seus aspectos pararreligiosos. Benthall 

traça um critério com dezenove categorias não inexpugnáveis de análise; ou seja, o mais 

importante é a reflexão gerada por cada item, e não a busca por seus significados literais. 

Segundo essa metodologia, quanto mais desses parâmetros um objeto apresentar, mais 

religioso ele seria. Buscando pelos critérios, analisaram-se sete papers dos Fóruns 

Conceituais e nove propostas simbólicas das Jornadas de Estudos do Símbolo da 

Naturologia. Foram encontrados treze critérios distintos no material analisado: oito presentes 

em produções de ambos os eventos; dois observados exclusivamente nos Fóruns 

Conceituais; e três detectados apenas nas Jornadas de Estudo do Símbolo. Foram 

identificados pelo menos três critérios distintos em cada texto tanto dos Fóruns Conceituais 

quanto das Jornadas de Estudo do Símbolo. Dos critérios detectados, quatro foram 

encontrados em mais da metade dos trabalhos. Os dados reforçam os indícios de que haja 

uma religiosidade implícita na Naturologia consoante Benthall, porém é necessário mais 

estudos para maiores lucubrações. 
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RESUMO: Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo verificar os possíveis efeitos da 

essência floral Crab Apple na insatisfação corporal de mulheres de 40 a 59 anos com 

sobrepeso e obesidade grau I e II. Métodos: Trata-se de uma pesquisa de natureza 

preponderantemente quantitativa, sendo definida como um ensaio clínico piloto. A amostra 

pesquisada foi composta por 16 mulheres, constituindo apenas um grupo experimental e foi 

aplicada após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Sul de Santa 

Catarina (UNISUL), sob parecer número 367.526. A pesquisa foi aplicada nos meses de 

setembro e outubro de 2013. Os questionários utilizados para avaliação da insatisfação 

corporal foram a Escala de Silhuetas de Stunkard et al (1983), a Avaliação da Satisfação da 

Imagem Corporal (FERREIRA; LEITE, 2002) e a Avaliação da Insatisfação Corporal segundo 

os Aspectos Negativos do floral de Bach Crab Apple (2013), elaborado pelos autores. Utilizou-

se na análise estatística, o teste t de Students pareado e Wilcoxon pareado e foi considerado 

estatisticamente significante quando p ≤ 0,05. Foi realizada uma análise qualitativa por 

intermédio de relatos coletados no último dia da pesquisa. As participantes foram 

aconselhadas a tomarem 4 gotas, 4 vezes ao dia, num período de 30 dias. Resultados: 

Observou-se diferenças estatísticas nas variáveis relacionadas à silhueta atual, 

descontentamento com o corpo, imagem negativa de si mesmo e vontade de se submeter a 

cirurgias plásticas estéticas. Os itens mais representativos na fala das mulheres após a 

ingesta do floral foram: diminuição na vontade de ingerir alimentos calóricos, autocuidado, 

reações adversas (diarreia, diurese excessiva, maior percepção a odores) e redução da 

ansiedade. Conclusão: Conclui-se que o floral pode ser benéfico para o aumento da 

satisfação corporal em mulheres com excesso de peso, porém são necessários novos estudos 

com um número maior de participantes.  
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RESUMO: o artigo teve como objetivo discutir a relação de interagência seguindo um 

recorte do encontro dialógico de Martin Buber, o Inter-Humano. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória e descritiva com abordagem qualitativa. Segundo a fonte de coleta dos dados e 

de informação, é um estudo de campo. A pesquisa foi realizada com 8 participantes, (quatro 

naturólogos e quatro interagentes) sete do sexo feminino e um do sexo masculino e foi 

aplicada nos meses de fevereiro a abril de 2014. A seleção foi feita de forma aleatória simples. 

A pesquisa foi aplicada após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do 

Sul de Santa Catarina (UNISUL), sob parecer número 25778013.1.0000.5369. As entrevistas 

utilizadas foram adaptadas à pesquisa de acordo com as referências estudadas. Utilizou-se 

para análise de dados, Análise de Conteúdo de Bardin (2010). Observou-se que os conceitos 

de Martin Buber que se destacam na relação de interagência, tais como a presença autêntica, 

atitude de inclusão e a atitude de contemplação, reciprocidade e confirmação entram em 

congruência com os conceitos referentes à abordagem teórica da Naturologia. Considera-se 

assim que tais conceitos são aplicáveis nesta forma de atendimento e que podem vir a 

contribuir na formação do naturólogo. 
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RESUMO: Estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram 

que a expectativa, em 2050, é que o brasileiro viva em média 81,29 anos e que atinja 11,3% 

da população. Evidências atuais sugerem que a dor crônica pode causar um aumento da 

oscilação postural ocasionando quedas e fraturas devido aos desequilíbrios. A Reflexoterapia 

podal (RP) apesar de ser uma prática clínica bastante utilizada pelo seu efeito analgésico 

apresenta poucos estudos sobre seus possíveis efeitos. Dessa forma o foco deste estudo foi 

verificar se o protocolo de RP influencia na dor lombar e no equilíbrio ortostático de idosos. 

Para este fim, vinte idosos com dor lombar foram recrutados, os quais foram divididos em dois 

grupos (massoterapia podal [MP] e RP). Os indivíduos receberam cinco sessões semanais 

de vinte minutos de duração. As avaliações da dor foram realizadas pela aplicação da escala 

visual análoga (EVA) e do questionário de incapacidade de Roland Morris. As mensurações 

do equilíbrio (estabilometria) e de baropodometria foram feitas utilizando um baropodômetro. 

Observou-se que os idosos tratados com a RP apresentaram um escore menor na EVA 

quando comparados com o grupo que recebeu tratamento com a massoterapia podal (P < 

0,05) nas 5 avaliações realizadas. Além disso, também observou-se melhora do grupo tratado 

com a RP na capacidade funcional dos idosos quando comparados com os indivíduos controle 

(P < 0,05). No entanto, não foram observadas diferenças significativas nos parâmetros 

estabilométricos e baropodométricos avaliados em ambos grupos. Dessa forma conclui-se 

que a RP é uma prática efetiva para o tratamento da dor lombar. 
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RESUMO: A Polygala paniculata L. é encontrada na costa Atlântica brasileira, inclusive no 

litoral de Santa Catarina. É conhecida popularmente como barba-de-são-joão, barba-de-bode, 

bromil, vassourinha branca e mimosa, sendo seu chá utilizado na medicina popular para o 

tratamento de afecções do aparelho respiratório, artrite, artrose e dor de estômago. O 

presente estudo teve como objetivo avaliar a influência do tratamento com o extrato 

hidroalcoólico da Polygala panicula L. (EHPP) na regeneração nervosa induzida por lesão 

traumática do nervo isquiático em camundongos. No modelo de lesão traumática induzida por 

esmagamento do nervo isquiático, avaliou-se o efeito do EHPP nas doses de 0,1, 1, e 10 

mg/kg administrado por via intra-gástrica. A avaliação da regeneração nervosa (função 

motora) foi realizada por meio do índice estático e funcional do ciático, IEC e IFC, 

respectivamente.,. Os animais foram, submetidos ao esmagamento do nervo esquiatico e 

posteriormente receberam o tratamento com o EHPP por 21 dias. Os testes foram realizados 

semanalmente a partir do 3º dia após o esmagamento do nervo isquiático, para isto foi 

utilizado uma camera que registrou a marcha realizada pelos animais. Para realizar os teste 

IEC e IFC forma realizadas mensurações dos parâmetros PL (comprimento da pegada, do 

inglês, print lenght) e TS (abertura total dos dedos, do inglês, total spread of toes) foram 

coletadas do lado normal (não-operado) e do lado operado. Os resultados do presente estudo 

demonstram, pela primeira vez na literatura, que o EHPP acelera a regeneração nervosa em 

camundongos. Assim, o EHPP em todas as doses utilizadas demonstram capacidade de 

restaurar a capacidade funcional com administrações diárias da planta em um modelo animal 

de axoniotmese do nervo ciático. 
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RESUMO: Objetivo: esta pesquisa teve como objetivo verificar a diminuição do quadro álgico 

na cervicalgia, como instrumento do naturólogo com a auriculoterapia com determinados 

acupontos. Metodologia: Por envolver seres humanos, esta pesquisa atendeu à Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Anhembi Morumbi com o número de parecer 515. 999 na data 

29.01.2014.Trata-se de um estudo de caso incluindo15 voluntários na faixa etária de 20 a 50 

anos de idade, sem distinção de gênero. Os voluntários foram orientados quanto aos 

procedimentos da pesquisa juntamente com a leitura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). Após anuência dos voluntários em participar da pesquisa e assinatura do 

termo de consentimento por ambas as partes, deu-se início à avaliação dos voluntários. Os 

pacientes foram submetidos a ficha de anamnese juntamente com a Escala visual analógica 

de dor (SANTOS,1999) a quatro aplicações de auriculoterapia uma vez por semana, no 

período de um mês com 6 pontos selecionados: shenmen, rim, simpático, hipotálamo, cervical 

(frente e verso) e fígado. Verificou-se através do questionário contendo a Escala Visual 

Analógica de Dor (EVA), a intensidade da dor, no início das intervenções. Indicou-se ficar 5 

dias com as sementes no pavilhão auricular conforme Gleditsch (2007). Resultado: somente 

9 pacientes concluíram a pesquisa. Foi apresentada a evolução da dor por voluntária antes 

depois de quatro aplicações de auriculoterapia para queixa de cervicalgia, obtida através da 

Escala Visual Analógica, Δ do índice de dor em % em 9 paciente com o subtotal de 45% de 

diminuição da dor na região de cervical. Conclusão: Este trabalho teve como objetivo verificar 

a diminuição das cervicalgias usando a auriculoterapia que representa uma das ferramentas 

terapêuticas do Naturólogo. Esta técnica de baixo custo se mostrou eficaz em promover uma 

redução satisfatória da dor percebida pelos voluntários da pesquisa. Houve boa satisfação 

neste processo e a tomada de consciência de cada um dos participantes no seu dia-a-dia foi 

reforçada pela terapêutica, contribuindo para aumentar o autocuidado. Além disso, não foram 

observados ou relatados efeitos colaterais ou incômodos não-suportáveis decorrentes da 

auriculoterapia. Houve boa aderência ao tratamento por parte dos voluntários. 
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TERAPIAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES PARA MINIMIZAR A 
VIOLÊNCIA ESCOLAR 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: a questão da Naturologia centrada em terapias integrativas 

complementares para minimizar a violência escolar tem na cultura de paz na escola, a busca 

de soluções para conflitos familiares e em sociedade através do diálogo, bem como a 

introdução de algumas filosofias orientais para a promoção da cura física, mental, emocional 

e espiritual. A Naturologia no espaço escolar, como forma de promoção da paz, é uma 

experiência nova que pretende reduzir os índices de violência na escola; desenvolver a auto-

estima; ampliar o bem-estar familiar, contribuindo para diminuição de conflitos e 

estabelecendo o diálogo; criar uma sala de acolhimento na escola com aplicação de reiki, 

terapia comunitária, terapia de auto-estima, terapia do riso e massoterapia. OBJETIVO: 

demonstrar a importância Naturologia no espaço escolar, como forma de promoção da paz. 

JUSTIFICATIVA: esse trabalho se justifica pela necessidade de se criar uma articulação e 

envolvimento entre a escola e as terapias integrativas complementares para minimizar a 

violência escolar com o foco em uma cultura de paz na escola. METODOLOGIA: o estudo 

constituiu-se em um levantamento bibliográfico descritivo, de método qualitativo cujo objetivo 

principal foi o de desenvolver, esclarecer, investigar e modificar conceitos e idéias com o 

intuito de preparar abordagens condizentes com o desenvolvimento do estudo no tema 

abordado. RESULTADOS: os resultados encontrados na revisão bibliográfica realizada 

apontam para a questão da paz como qualidade vida e mostram que essa qualidade vem 

através da saúde e do bem-estar. Para se alcançar o bem-estar é fundamental ver o homem 

como um todo, completo, integrado em seu meio e, a partir desta visão, integrar o homem no 

seu pensar, sentir e agir de forma que sua interação com o outro seja harmônica. 

CONSIDERAÇÔES FINAIS: pode-se considerar que o desenvolvimento da Naturologia no 

espaço escolar, como forma de promoção da paz direciona os alunos e seus familiares na 

busca de soluções para suas dificuldades, pois ao perceber a existência de conflitos, os 

envolvidos passam a criar possibilidades de trabalhá-los com respeito e cooperação. Conclui-

se, portanto que esta é uma maneira de desenvolver cultura de paz dentro da família, 

comunidade e ainda prevenir doenças e violência. 
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RESUMO: Introdução: A Massagem Ayurvédica é uma técnica de massagem profunda que 

estimula pontos e órgãos vitais, visando ao equilíbrio físico, mental, psíquico, energético e 

espiritual. Esta técnica foi aplicada em crianças em idade escolar, carentes e num contexto 

de vulnerabilidade muito grande na aprendizagem e sociabilidade, em 2008, no Centro de 

Formação Divina Providência na Vila da Fonte, em Encruzilhada do Sul, Estado do Rio Grande 

do Sul. Objetivos: Verificar as contribuições da técnica no desenvolvimento da aprendizagem 

das crianças, observar o nível de melhora da sua auto-estima destas e verificar as mudanças 

no comportamento social das crianças tratadas com esta prática integrativa. Metodologia: 

Estudo caracterizado como investigação parcial e descritiva utilizou uma ficha individual com 

perguntas e respostas abertas. A escolhadas crianças foi baseada na observação de atitudes, 

relacionamentos e na situação de vulnerabilidade social de cada participante. A amostra 

composta por um grupo de quatro crianças de ambos os sexos na idade de 8 a 11 anos, sendo 

2 (50%) do sexo masculino e 2 (50%) do sexo feminino, submetidos a dez sessões de 

massagem cada, com duração de 30 minutos, durante 58 dias. Resultado e Discussão: 

Quanto aos resultados, o estudo revelou que a massagem contribui na aprendizagem, 

atenção e comportamento social das crianças. Após a massagem, as mães foram 

entrevistadas e opinaram favoravelmente ao tratamento, considerando benéfico para seus 

filhos, conforme verificaram mudanças no comportamento e na aprendizagem. Também nos 

baseamos nas respostas do questionário pós - massagem. Foram analisadas mudanças, nos 

aspectos físicos, quanto a presença ou não de rigidez muscular ou flacidez, e nos aspectos 

psicológicos mais evidentes, como agressividade e irritabilidade, carência afetiva, inquietude, 

angústia e dificuldade de relacionamento, quando apresentado pelo participante. Conclusão: 

Concluímos, que a Massagem Ayurvédica pode auxiliar e promover benefícios à saúde e ao 

desenvolvimento criativo das crianças. 
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RESUMO: O óleo essencial Cedrus atlantica (OECa) é empregado para fins terapêuticos e 

influencia positivamente sobre a hiperalgesia mecânica pós-operatória em camundongos. O 

tratamento da dor aguda é reconhecido como uma questão importante nos cuidados de saúde. 

Com isso, este estudo visa entender quais mecanismos de ação estão envolvidos neste efeito 

e investigou o envolvimento dos sistemas opioidérgico, serotoninérgico e noradrenérgico, no 

modelo animal de dor pós-operatória aguda. Os animais (N=8) foram submetidos a uma 

incisão na pata traseira direita, 24 horas após foram pré-tratados com antagonistas não 

seletivos e após receberam tratamento por via inalatória com o OECa durante 30 minutos, a 

hiperalgesia mecânica foi avaliada 30 minutos após utilizando o filamento de von Frey. Para 

a verificar o envolvimento do sistema opióide, os animais foram pré-tratados intraperitoneal 

(i.p.) com salina (10 mL/kg) ou naloxona (1 mg/kg), 20 minutos após receberam inalação de 

OECa ou morfina (5 mg/kg, subcutânea [s.c.]). Para avaliar a participação do sistema 

serotoninérgico os animais foram pré-tratados com salina (10 mL/kg, i.p.) ou PCPA (100 

mg/kg, i.p.) durante 4 dias consecutivos, 20 min após a última administração receberam 

inalação de OECa ou morfina (10 mg/kg, s.c.). Para evidenciar o envolvimento do sistema 

noradrenérgico os animais foram pré-tratados com salina (10 mL/kg, i.p.) ou AMPT (100 

mg/kg, i.p.), 4 horas após os animais foram submetidos à inalação de OECa.  Assim, 

demonstrou-se que os sistemas opioidérgico, serotoninérgico e noradrenérgico estão 

envolvidos no efeito antihiperalgésico do OECa, com base no fato de que o pré-tratamento 

dos animais com naloxona (P < 0,05), PCPA (P < 0,05) ou AMPT (P < 0,05) preveniram o 

efeito antihiperalgésico da inalação do OECa. Estes resultados demonstram, pela primeira 

vez, na literatura os mecanismos de ação envolvidos no efeito antihiperalgésico do OECa, em 

um modelo pré-clínico de dor pós-operatória. 
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RESUMO: A planta medicinal Pogostemon cablin é popularmente conhecida como Patchouli, 

suas principais propriedades são descritas como antiséptico, bactericida, antiinflamatório e 

também é utilizado em tratamentos de pele. Sabe-se que a inalação do óleo essencial de 

Patchouli (OEP) influencia positivamente diminuindo a nocicepção inflamatória em 

camundongos, com isso o objetivo deste estudo foi avaliar o envolvimento de receptores 

opióides sistêmicos e periféricos na inalação do OEP sobre a nocicepção inflamatória induzida 

pelo Complete Freund’s Adjuvant (CFA) em camundongos. Para a verificar o envolvimento de 

receptores opióides sistêmicos, os animais (N=8) foram submetidos a uma injeção intraplantar 

(i.pl.) de CFA na pata traseira direita, 24 horas após foram pré-tratados intraperitonealmente 

(i.p.) com salina (10 mL/kg) ou naloxona (1 mg/kg), 20 minutos após receberam inalação de 

OEP ou morfina (5 mg/kg, subcutânea [s.c.]) e avaliados quanto a hiperalgesia mecânica 30 

minutos mais tarde. Para a avaliar a participação dos receptores opióides periféricos, 24 horas 

após a injeção de CFA os animais foram pré-tratados com salina (20 µL/pata, i.pl.) ou naloxona 

(5 µg/pata), 20 minutos após receberam inalação de OEP ou morfina (5 µg/pata, i.pl.) e 

avaliados 30 minutos depois, quanto a hiperalgesia mecânica. Como resultado, observou-se 

que com o pré-tratamento dos animais tanto sistêmico quanto periférico com naloxona um 

antagonista de receptores opioídes (P < 0,05) preveniu o efeito do OEP. Esses resultados 

demostram o mecanismos de ação e sugerem que o efeito da inalação do OEP que produz 

analgesia sobre a nocicepção inflamatória é mediada por receptores opioídes sistêmicos e 

periféricos. 
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