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MENSAGEM INICIAL

TEMA: “Construindo a história da Naturologia: conceitos e práticas”.
DATA: de 24 a 27 de outubro de 2013 – São Paulo – SP
O VI Congresso Brasileiro de Naturologia acontecerá no período de
24 a 27 de outubro do ano de 2013, no município São Paulo – SP, e será
realizado pela Associação Paulista de Naturologia (APANAT) em parceria com
a Associação Brasileira de Naturologia (ABRANA) e apoio das Universidades
Anhembi Morumbi (UAM) e do Sul de Santa Catarina (UNISUL).
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 da população nos
processos de saúde e de doença, como também para ajudá-la a participar
ativamente desses processos, de maneira que ela venha a conquistar maior
autonomia na vida.
O tema principal do nosso VI Congresso Brasileiro de Naturologia é
“Construindo a história da Naturologia: conceitos e práticas”. A programação foi
cuidadosamente elaborada para atender as necessidades de alunos e
profissionais da Naturologia.
Desta forma, para um melhor desenvolvimento da temática, as
palestras abrangerão a atuação do naturólogo em sua prática e conceito, sendo
assim dividido em vivências e teorias dos procedimentos na formação
naturológica.
Os objetivos maiores do VI Congresso Brasileiro de Naturologia são:
1) Auxiliar na formação acadêmica e profissional do naturólogo;
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2) Promover a integração entre alunos e profissionais da Naturologia com
outros profissionais da área da saúde;
3) Agregar conhecimentos de outras áreas que auxiliam no processo de
formação do naturólogo;
4) Fornecer um pensamento teórico, vivenciar os sentidos e desenvolver a força
do querer para construir o futuro da Naturologia.
O IV Fórum Conceitual de Naturologia tem como objetivos:
1)

Proporcionar

avanços

no

conhecimento

teórico

em

Naturologia,

principalmente no tocante às diretrizes epistemológicas;
2) Proporcionar o acesso e a reflexão sobre temas fundamentais da
Naturologia, incluindo a práxis naturológica, o ensino e sua interface com as
bases teóricas.
A II Jornada de Estudos sobre o Simbolismo tem como objetivo:
1) Convidar os naturólogos e graduandos a desenvolver um símbolo que possa
traduzir a identidade da Naturologia.
Esse evento é de extrema importância para a consolidação da
Naturologia! É um momento para naturólogos e estudantes se unirem em uma
ação solidária e participativa em prol do fortalecimento e do reconhecimento da
profissão.
Associação Paulista de Naturologia e Associação Brasileira de
Naturologia.
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APRESENTAÇÃO

O bacharelado de Naturologia Aplicada é orientado pelas áreas de
humanas, biológicas e da saúde, tendo como ideal abordar o indivíduo de
maneira

multidimensional,

levando

em

consideração

aspectos

físicos,

emocionais, mentais, sociais. A proposta de intervenção é desenvolver e
ampliar a auto-reflexão, o auto-conhecimento e o auto-cuidado. Para tanto,
utiliza-se uma abordagem de educação em saúde que desenvolve o
entendimento da co-responsabilidade do indivíduo frente à sua saúde integral.
A Naturologia estuda práticas e métodos naturais, tradicionais e
modernos para o cuidado humano visando à expansão, manutenção e
recuperação da saúde, bem como à melhoria da qualidade de vida e ao
equilíbrio do ser humano com o ambiente e a sociedade em que vive.
A UNISUL foi pioneira em oferecer o bacharelado de Naturologia no
Brasil, há 15 anos. Atualmente existem duas universidades que oferecem o
curso de Naturologia no país: Universidade do Sul de Santa Catarina –
UNISUL, na região da Grande Florianópolis e Universidade Anhembi-Morumbi
em São Paulo.
O Naturólogo possui uma visão ampliada do processo saúdedoença, considerando o indivíduo tratado como “interagente”, e não paciente,
pois este participa ativamente do processo de cura. Este profissional trabalha
com uma perspectiva do cuidado humanizado, da escuta acolhedora, do
desenvolvimento do vínculo terapêutico e preconiza a autonomia do sujeito.
Este entendimento expandido da naturologia possibilita trabalhar na
promoção de saúde individual e coletiva a partir de uma visão integrada que
preconiza a multidimensionalidade do ser - humano.
Com relação à prática terapêutica utiliza como instrumento de
intervenção

os

conhecimentos

técnicos

das

Práticas

Integrativas

e

Complementares: massoterapia, cromoterapia, hidroterapia, reflexoterapia,
irisdiagnose, florais, fitoterapia, aromaterapia, recursos expressivos, geoterapia.
Baseia-se ainda em princípios norteadores das medicinais tradicionais na
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avaliação e tratamento do interagente: natureza como força mediadora, a
constituição e singularidade do indivíduo e o entendimento energético que
permeia a compreensão da dinâmica vital e da morfologia humana.
O profissional tem, também, embasamentos metodológicos que lhe
permitem exercer um papel de pesquisador permanente, desenvolvendo
estudos científicos na avaliação da eficácia e segurança de suas práticas.

Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues
Fernando Hellmann
Nathália Martins Pereira Sanches
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PROGRAMAÇÃO
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II JORNADA DE ESTUDOS SOBRE O SIMBOLISMO DA
NATUROLOGIA

REGULAMENTO

Considerações Iniciais
1. A “II Jornada de Estudos sobre o Simbolismo da Naturologia” inicia-se com a
publicação deste regulamento e estende-se até o evento de celebração
marcado para o dia 24 de outubro de 2013, das 10h às 12h, na Universidade
Anhembi Morumbi – Campus Vila Olímpia - São Paulo – SP.
2. Não é necessário estar inscrito no VI Congresso Brasileiro de Naturologia
para participar da presente jornada de estudos ou do seu referido evento de
celebração.
3. Para efeitos do presente regulamento, denomina-se NATURÓLOGO
todo e qualquer indivíduo com diploma de formação superior em
Naturologia, bem como todo e qualquer estudante matriculado em um
curso de formação superior em Naturologia.
4. A participação nesta jornada é aberta a todos os estudantes de Naturologia
e naturólogos e pode se realizar por qualquer uma ou todas as seguintes vias:
a) inscrição de trabalhos;
b) apreciação e avaliação dos trabalhos inscritos;
c) presença no evento de celebração da jornada, em 24 de outubro de 2013.
DA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS
5. É requisito indispensável para a inscrição que o trabalho tenha por autor um
naturólogo ou, em se tratando de trabalho em grupo, que tenha por coautor pelo
menos um naturólogo. É, portanto, permitida a inscrição de trabalhos em grupo
realizados por não-naturólogos em coautoria com um ou mais naturólogos.
6. Os trabalhos podem ser realizados individualmente ou em grupo. Não há
limite para o número de integrantes do grupo.
7. Cada indivíduo ou grupo pode inscrever mais de um trabalho na jornada, mas
cada trabalho deve versar sobre um único símbolo.
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8. O prazo para inscrição dos trabalhos se inicia em 30 de agosto de 2012 e
termina em 30 de setembro de 2013.
09. A inscrição se realiza mediante o envio do trabalho para o seguinte
endereço eletrônico: simbolo.naturologia@gmail.com
10. Após o envio do trabalho, o remetente receberá da comissão organizadora
um e-mail de confirmação da inscrição. Se essa confirmação não for recebida
em até 72 horas, ele deverá entrar em contato com a comissão organizadora
para verificar o que ocorreu.
DA FORMA E CONTEÚDO DOS TRABALHOS
Da capa
11. De preferência, o título do trabalho deve ser o próprio nome do símbolo
proposto. O título deve ser escrito em letra maiúscula, sem abreviações (fonte
Arial, tamanho 15, em negrito e centralizado, sem colocar ponto no final).
12. Abaixo do título, saltando-se duas linhas, indicar a autoria do trabalho:
inserir o nome dos autores por ordem alfabética, separados por vírgulas (devese escrever o nome completo de cada um, por extenso, sem abreviações); no
caso dos naturólogos, após cada nome deve-se indicar entre parênteses a
instituição de ensino a que ele está vinculado; para facilitar a comunicação com
os organizadores do evento, os grupos devem colocar um asterisco ao lado do
nome do naturólogo que ficará responsável pelo trabalho e devem acrescentar
o endereço eletrônico do mesmo no final; tudo em fonte Arial, tamanho 13, com
texto centralizado e em negrito.
Do “Estudo sobre o Símbolo”
13. Na página seguinte à da capa, terá início o corpo do trabalho propriamente
dito, o qual se constituirá de um “Estudo sobre o Símbolo”. Tal estudo incluirá
de uma a três páginas escritas, acrescidas de uma ou duas páginas de
ilustrações (com no máximo 04 figuras). O “Estudo sobre o Símbolo” não
deverá, portanto, ultrapassar um total de 05 páginas (o trabalho inteiro,
contando-se também a capa, terá no máximo 06 páginas). Desde que
respeitado esse limite, fica a critério do autor a localização das figuras, que
poderão vir intercaladas com o texto ou depois dele.
14. Antes de se iniciar o texto do “Estudo sobre o Símbolo”, no alto da página,
deverá constar novamente o título do trabalho (tal como na capa do trabalho:
em letra maiúscula, fonte Arial, tamanho 15, em negrito e centralizado; porém
sem os nomes dos autores, etc). Abaixo do título, saltando-se uma linha, terá
início o texto do “Estudo sobre o Símbolo” (esse texto deve ser redigido em
fonte Arial, tamanho 11, justificado, espaço entre linhas 1,5; margem esquerda,
direita, superior e inferior de 2,5cm).
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15. No tocante ao conteúdo, o texto do “Estudo sobre o Símbolo” deverá
obrigatoriamente incluir os seguintes itens, sob pena de ser recusada a
inscrição do trabalho:
a) o nome do símbolo (se a imagem for nova e ainda não possuir um nome, o
autor poderá lhe atribuir o nome que desejar);
b) a origem do símbolo (aqui o autor deve dizer onde foi que ele viu a imagem
estudada no seu trabalho ou algo semelhante a ela; no caso da imagem ser
composta de vários elementos, ele deve dizer onde foi que ele viu esses
elementos que a compõem ou algo semelhante a eles; neste item ele dirá,
portanto, de onde ele tirou a sua ideia; dirá, por exemplo, se tirou a ideia de
algum mito, lenda, obra de arte, obra literária, fato histórico, experiência
pessoal, tradição religiosa, experimento científico, observação da natureza,
etc.);
c) os principais significados atribuídos ao símbolo, bem como a explicação do
porquê de cada um deles e – o mais importante – a explicação do que é que
eles têm a ver com a essência da Naturologia;
d) outros motivos que, no entender do autor, pareçam importantes de se
considerar quando da apreciação do símbolo proposto.
16. Quanto às figuras que ilustrarão o “Estudo sobre o Símbolo”, os
participantes devem apresentá-las em arquivos de formato JPG (de preferência
com boa resolução). Tais figuras podem ser buscadas onde lhes parecer mais
conveniente ou acessível. Aqueles que possuem dotes artísticos poderão juntar
ao texto reproduções de ilustrações de sua própria autoria. Aqueles que não
estiverem dispostos a isso, poderão juntar ao texto figuras da autoria de
terceiros, como, por exemplo, reproduções de figuras encontradas em
dicionários de símbolos, livros de mitologia, enciclopédias, etc.
17. Cada trabalho deve apresentar no mínimo uma figura ilustrativa do símbolo
proposto. No entanto, quem quiser pode apresentar até 04 (quatro) figuras,
desde que todas elas de algum modo se refiram ao mesmo símbolo (a intenção
aqui é dar ao autor a oportunidade de mostrar variações sobre o mesmo tema,
referências pesquisadas, detalhes da figura, etc.); no caso de haver mais de
uma figura no trabalho, é fundamental que o autor indique qual delas é a
principal, ou seja, qual é a que deverá servir de referência para o público na
hora da avaliação.
18. No caso de trabalhos puramente conceituais, estes também devem seguir o
modelo proposto, retirando a necessidade da apresentação das imagens.
A ideia para esses trabalhos é que os autores possam contribuir com os
elementos essenciais que constituem a Naturologia e que deveriam ser
contemplados no símbolo de nossa profissão.
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Exemplo: A Naturologia aborda a saúde de modo integral. O Círculo deveria
aparecer no símbolo representando a integralidade.
Serão aceitas até 3 páginas de texto, trazendo os elementos que o autor deseja
apresentar, fundamentados e justificados.
DA APRECIAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
19. Os trabalhos que estiverem de acordo com as regras acima serão
encaminhados aos grupos de discussão (sem a capa e a identificação do nome
dos autores) e também postados no grupo do Facebook para apreciação e
avaliação do público.
20. Somente os naturólogos (estudantes ou graduados) terão o direito de
avaliar os trabalhos da jornada. Não-naturólogos não terão esse direito, ainda
que sejam co-autores de trabalhos mostrados ali. A intenção dessa regra é
garantir que a tal avaliação expresse apenas as preferências dos naturólogos, e
não de outras pessoas ainda que amigas.
21. Os organizadores, na medida de suas possibilidades, cuidarão para que
somente os naturólogos tenham acesso ao conteúdo do material enviado para a
jornada, porém, não se responsabilizam por eventuais prejuízos decorrentes de
falhas de segurança e exposição dos trabalhos na internet.
22. Tão logo esteja encerrado o período de avaliação dos trabalhos, a comissão
organizadora do evento enviará e-mails aos responsáveis pelos trabalhos
melhor avaliados com as recomendações necessárias para o dia do evento de
celebração. Vale lembrar que cada participante deverá arcar com suas próprias
despesas de viagem, estadia, eventual banner,
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IV FÓRUM CONCEITUAL DE NATUROLOGIA
O conhecimento é vivo! Assim, o conhecimento naturológico está em
constante movimento, construção e reconstrução, acompanhando uma
característica orgânica e sensível, fundamental na complexidade das ações
voltadas à saúde humana.
Desde a sua criação, a naturologia vem construindo com muita
paixão sua identidade, seu campo de atuação e as sua maneira de
compreender e interagir com o ser humano. Desta identidade, cada vez mais,
emerge a conciliação, o diálogo entre racionalidades diferentes, transitando
assim por fronteiras antes inexploradas do conhecimento, ampliando a visão do
ser humano e a maneira de se relacionar com ele.
O naturólogo cria então pontes, é fruto de religações e de ampliações
que rompem fronteiras no conhecimento e propõe novas mudanças de
paradigma em saúde.
Quando utilizamos de elementos da Medicina Tradicional Chinesa, da
Ayurveda, da Antroposofia, Xamanismo, da Fitoterapia, até mesmo do
conhecimento biomédico, cada qual embasado em uma maneira de entender o
ser humano, com linguagens e cosmologias diferentes, criamos a possibilidade
de diálogo e de reconstrução de fronteiras no conhecimento, barreiras antes
fortemente delimitadas.
O fórum deste ano levanta, além das definições, a questão do diálogo
entre racionalidades e a emergência do conhecimento naturológico, de novos
paradigmas e conhecimentos que nascem a partir destas pontes, deste diálogo.
Contamos com a participação de todos.

Comissão Organizadora do IV Fórum Conceitual de Naturologia.

Objetivos do fórum

1. Proporcionar avanços no conhecimento teórico em Naturologia,
principalmente no tocante às diretrizes epistemológicas.

17

2. Proporcionar o acesso e a reflexão sobre temas fundamentais da
Naturologia, incluindo a práxis naturológica, o ensino e sua interface com
as bases teóricas.
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 que no final do fórum tenhamos avançado no
aprofundamento das bases conceituais da Naturologia.
Estrutura

1. O III Fórum Conceitual de Naturologia será um evento gratuito e aberto
ao público.
2. As discussões ocorrerão mediante a apresentação de papers (escritos)
acerca da reflexão teórico-epistemológica da Naturologia.
3. Cada autor que tiver seu paper selecionado terá um tempo de
apresentação oral a ser definido posteriormente conforme o número de
trabalhos aprovados.
4. As mesas de discussão ocorrerão entre os autores dos papers
selecionados, moderadores e haverá interação com o público do fórum.
Nota: devido ao tempo reduzido de fórum, os papers serão selecionados
por uma comissão. Esta será constituída por professores do curso de
Naturologia e terá como objetivo organizar os conteúdos a serem
discutidos no fórum.
Norma para a Submissão dos Papers:

1. Os papers devem contemplar reflexão teórico-crítica acerca dos
fundamentos e princípios da Naturologia, com enfoque preferencialmente
voltado ao diálogo entre racionalidades e naturologia.
2. A estrutura do texto é livre, no entanto deve ser organizada e clara.
3. 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 ideias de outros autores devidamente referenciadas.
4. Os trabalhos deverão ser produzidos necessariamente por Naturólogos
formados, estudantes de Naturologia ou professores do curso de
Naturologia.
5. 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.
6. Os papers devem ser enviados até o dia 23.09.2013 para o seguinte email: forumconceitualdenaturologia@gmail.com
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Critérios de seleção dos papers

1. Adequação do tema proposto aos objetivos do fórum.
2. Estrutura e adequação às normas de submissão.
3. Relevância e contribuição do paper.
4. Dedicação e cuidado em relação ao tema tratado.
5. Organização dos conteúdos, referências e ideias 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.
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Papers do Fórum
Conceitual de
Naturologia
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CONCEITOS E DEFINIÇÕES: O CAMINHAR DA NATUROLOGIA
Adriana Elias Magno da Silva1
Desde o primeiro fórum conceitual em 2009 a Naturologia avançou
muito nas discussões sobre as delimitações do campo de atuação profissional e
das diretrizes epistemológicas que a edificam. Avanço fruto de um movimento
de organização que os profissionais da área passaram a ter sobre sua profissão
e sobre essa área do saber.
O ingresso de naturólogos nos programas de pós-graduação estrito
senso, a publicação dos primeiros livros na área, da primeira revista científica,
bem como o movimento para o reconhecimento e a regulamentação profissional
(que se concretizou no ano passado com a apresentação da PL 3804/2012)
contribuíram muito para o progresso e avanços das discussões.
Recordo que no I fórum conceitual, diante do desafio que é a
construção de uma área nova de conhecimento, fiquei receosa quanto a real
possibilidade do avanço da Naturologia enquanto saber e prática. As
divergências de terminologias e sistemas médicos utilizados pelos profissionais
formados pelas duas universidades me pareceram, naquele primeiro momento,
um empecilho as discussões. Pensei com meus botões: “esse povo da alma e
da ciência nunca irão dialogar!”. Receio que se desfez em brumas já naquele
primeiro encontro, com a formulação da primeira noção sobre Naturologia.
Daquele momento em diante percebi que o que une a Naturologia é justamente
o que mais se teme: a diversidade.
Encantada há alguns anos, pelas idéias da complexidade e da
transdisciplinaridade, que enxergam na diversidade a possibilidade do diálogo
entre as diferenças, tive certeza que o caminho da Naturologia era próximo ao
da complexidade: dialogicisar (me permitam o neologismo), idéias e mundos.
Desde então, tenho procurado investigar e esmiuçar essa premissa que foi
fortalecida no I fórum conceitual: de que a Naturologia é um espaço para o
diálogo de saberes.
1

Doutora em Ciências Sociais; professora doutora da Universidade Anhembi Morumbi;
coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Complexidade e Saúde da AUM-SP.
(adrimagno@gmail.com)
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Em minha tese de doutorado defendida o ano passado na PUC-SP e
intitulada: Naturologia, um diálogo entre saberes. Apresentei e defendi a idéia
de que a Naturologia se apresenta como um espaço aberto para diálogos e
religações diversas: entre os conhecimentos modernos e os advindos de
tradições culturais, entre a cultura e a natureza, entre a ciência e as sabedorias
populares. É um conhecimento caracterizado pela mescla de racionalidades
médicas, de filosofias e técnicas e, por isso afeita ao diálogo.
O diálogo e a religação não são necessidades exclusivas da
Naturologia, são carências do mundo contemporâneo e da ciência moderna. A
cultura científica está marcada pela especialização do conhecimento e pela
fragmentação. Cada ramo do saber edifica-se entorno de um único segmento e
tem por meta aprofundar e manipular o conhecimento que produz.
A fragmentação dificulta o diálogo e a troca, fatores fundamentais
para a produção do conhecimento, que é fruto de estímulos que
recebemos do mundo. Quanto mais fechado e isolado um ramo do
conhecimento permanecer, menor será sua capacidade de refletir e
pensar a realidade. (SILVA, 2012: 10-11).

Refletir sobre as bases e diretrizes da Naturologia é contribuir para a
revisão das bases do próprio conhecimento científico. A ciência e com ela, toda
a sociedade, precisam responder aos problemas de seu tempo, incorporar
idéias que respondam as exigências que se apresentam com desenrolar da
história. (SILVA, 2012)
Não se enganem senhores! O que fazemos neste fórum não é pouco,
é muito. Cada encontro, cada discussão traz um germe de procriação de novas
idéias e visões. Aqui fazemos ciência, com consciência, ou seja, com ética e
responsabilidade. A consciência científica, como lembra Edgar Morin, só será
possível com a incorporação ao ethos científicos da reflexão a priori, com a
retirada da máscara de intocável que ela própria criou. (SILVA, 2012) Não
estamos no ponto esperando o bonde. A Naturologia pegou o bonde da história
e está enfrentando os riscos e desafios da viajem. Para retomar a temática do
congresso deste ano estamos: construindo a história da Naturologia e da
própria ciência!
Nos trabalhos apresentados este ano notei um ponto comum aos
textos, a concepção de que a Naturologia opera na mescla de saberes, no
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diálogo entre as diferenças e que por esse motivo têm uma condição dinâmica
essencial, pouco afeita aos limites das categorizações e delimitações
conceituais que o conhecimento e a prática científica exigem. Se a Naturologia
tem algumas características fundamentais que a delimita e a definem são
essas: o dinamismo e pluralismo.
O desafio da conceituação é por esse motivo um esforço hercúleo
para a Naturologia, principalmente frente à lógica formal e a ciência
positivista/cartesiana. Embora as discussões tenham trazido à tona a
importância

da

edificação

de

definições

e

conceituações

para

o

estabelecimento da Naturologia como uma prática profissional e um campo
científico, ficou claro que as delimitações serão sempre uma dificuldade
ontológica da Naturologia.
Stern (2013), em seu texto, estabelece um paralelo entre a
Naturologia e a Ciência da Religião e mostra a dificuldade que ambas, por
serem áreas de fronteira, têm na delimitação de suas bases teóricas e
metodológicas, uma vez que os elementos, sejam os teóricos ou os
práticos/operacionais, não são exclusivos de um campo do saber. Se é que
esta exclusividade existe. Porque para muitos autores filiados as idéias da
complexidade e transdiciplinaridade os campos são sempre transponíveis
porque toda fronteira tem seu grau de borramento. Ela não é pura, nem límpida.
Morin (1996) ao refletir sobre os limites entre o conhecimento
científico e o filosófico, supostamente separados por uma racionalidade que
conferiu ao primeiro uma característica empírica e utilitarista e ao segundo uma
especulativa e reflexiva, aponta para a inseparabilidade de ambos:
Pode-se e deve-se definir-se a filosofia e a ciência em função de dois
pólos opostos do pensamento: a reflexão e a especulação para a
filosofia, a observação e experiência para a ciência. Mas seria uma
loucura crer que não há reflexão nem especulação na atividade
científica, ou que a filosofia desdenha por princípio a observação e
experimentação. Os caracteres dominantes numa são dominados na
outra e vice-versa. É por isso que não há fronteira natural entre uma
e outra. (MORIN, 1996: 23)

Voltando a Stern (2013) vemos a dificuldade que o dilema da
definição das fronteiras traz a Naturologia:
A Naturologia seria uma área de fronteira, uma ponte entre as
diferentes racionalidades médicas, transitando por e se apropriando
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de suas teorias, conceitos, pensamentos e métodos [...] Entretanto,
definir um campo de saber altamente dinâmico, como a Naturologia,
não é tarefa simples, como os naturólogos vêm percebendo no
decorrer destes fóruns conceituais [...] (STERN, 2013: 5)

Teixeira (2013), ao mostrar que a elaboração de uma definição é
importante para eliminar ambigüidades, principalmente quando do diálogo com
outras categorias profissionais e na regulamentação da profissão. Admiti que
“qualquer definição teórica da Naturologia é provisória e pode ser modificada a
qualquer momento” (TEIXEIRA, 2013: 6) E termina seu texto afirmando que a
pluralidade de saberes presente na Naturologia está desenvolvendo uma nova
habilidade nos naturólogos, a capacidade de construir esse diálogo.
É a partir deste diálogo entre saberes (que a própria visão da
naturológica ajuda a conduzir), que esta forma de visão peculiar está
sendo criada e recriada, como um caleidoscópio a partir do qual a
espontaneidade da organização e reorganização dos elementos, e
suas refrações, fazem emergir a beleza do inesperado, do indefinido,
mas por isso mesmo, essencialmente caótico e comunicativo
(TEIXEIRA, 2013; 10)

Portella (2013) incorpora a idéia da pluralidade como essência do
saber e do fazer naturológico e aponta que o caminho para a construção de um
corpus teórico e metodológico para a Naturologia está na sua filiação ao
pensamento transdisciplinar.
Enquanto a transdisciplinaridade trata de diálogos entre as disciplinas,
estas situadas ou não dentro de uma mesma racionalidade surgem na
naturologia à necessidade de criar pontes entre os elementos de
ligação, que possibilitem de forma mais profunda o diálogo entre as
racionalidades, uma trans-racionalidade se faz fruto para estabelecer
conciliação e coerência entre as abordagens e a atuação dos
naturólogos. (PORTELLA, 2013:3)

Minha inclinação inicial em filiar a Naturologia a paradigmas e
abordagens flexivas e não fragmentadoras do conhecimento só foi reforçada
com a apresentação dos trabalhos deste ano. De natureza empírica
diferenciadas, (o texto do Stern é uma reflexão teórica fruto de seu trabalho de
pós-graduação na ciência da religião, o do Teixeira reflexo da pesquisa
etnográfica que realizou com naturólogos para seu mestrado em antropologia e
do Portella fruto da experiência prática de sua atuação numa equipe de saúde
transdisciplinar), os textos deixam transparecer a idéia que defendi na minha
tese de doutorado: que um dos princípios que ajudam a Naturologia a definir
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suas bases conceituais teóricas e metodológicas é sua aproximação com o
pensamento complexo e transdisciplinar.
A Naturologia é um saber e um fazer por vocação transdisciplinar e
complexo, produto de interações, religações e diálogos entre práticas
e sistemas de cura plurais e atemporais, como as medicinas
tradicionais e a chamada medicina científica. Ela é mestiça na alma e
no corpo; o local para o trânsito entre técnicas, práticas e filosofias
distintas. (SILVA, 2012:133)

E por esse motivo deve assumir sua condição de espaço hibrido abrir-se
para a transposição das fronteiras do conhecimento; promover a reconciliação e
ser a ponte entre os diversos saberes, os significados da vida cotidiana e as
capacidades interiores.
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REFLEXÕES EPISTEMOLÓGICAS SOBRE NATUROLOGIA POR
PARALELOS COM A CIÊNCIA DA RELIGIÃO
Fábio L. Stern2

Quando me propus a escrever ao IV Fórum Conceitual de
Naturologia, não pude deixar de notar paralelos da construção de nossa área
com a da Ciência da Religião – área que segui em meus estudos pósgraduados. Existindo há cerca de 150 anos, até hoje a Ciência da Religião tem
problemas na definição de seu objeto. Que o cientista da religião estuda religião
é óbvio. Não é óbvio, porém, o que é Ciência da Religião e – mais problemático
– o que é religião. E o grande interesse dos cientistas da religião por sua
epistemologia é parecido com o do naturólogo, que em menos de vinte anos de
surgimento no Brasil vai ao seu 4º encontro para discutir especificamente o que
é sua área e o que estuda a Naturologia.
Esse paralelo ilustrativo entre a Naturologia e a Ciência da Religião é
relevante porque assim como hoje os naturólogos lutam pelo reconhecimento
do Estado, no final do século XIX e início do século XX foram os cientistas da
religião quem buscaram essa legitimação; busca que continua até hoje no
Brasil. O Estado tem um papel importante na oficialização e regulamentação
das ciências em um país, mas para que se reconheça uma área como
autônoma, é preciso que seu estado da arte esteja consolidado, reconhecido
pela comunidade científica.
Conforme posto por Passos e Usarski:
[...] nenhum cientista atua isoladamente, mas sempre dentro de um
quadro intelectual constituído por regras estabelecidas e aceitas por
uma determinada comunidade acadêmica. Cada integrante do coletivo
orienta-se em interesses comuns de conhecimento e compromete-se
com o objetivo de contribuir com seu trabalho específico para o
aperfeiçoamento do saber relevante para seu grupo (2013, p. 17, grifo
dos autores).

O conceito é um dos principais reflexos desse quadro intelectual. Se
ao menos o cientista da religião sabe que seu objeto de estudo é religião (ainda
2
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que não haja consenso sobre o que é religião), Silva (2012) demonstra que na
muito mais jovem Naturologia ainda há tensões tanto sobre o que é Naturologia
quanto no que o naturólogo trabalha.
Se por um lado, tal qual colocam Passos e Usarski:
As ciências modernas [estejam] estruturadas a partir de critérios e
dinâmicas nitidamente distantes de qualquer monismo epistemológico,
[...] a coerência e a consistência de uma ciência dependem, em boa
medida de sua capacidade de estabelecer uma unidade nesse
conjunto plural: unidade consensual de objetos, de métodos e de
teorias, o que se traduz em unidade acadêmica no âmbito das
instituições de pesquisa e ensino e, por conseguinte, em unidade de
nomenclaturas e de aplicação no âmbito da sociedade (2013, pp. 2526).

Como até então a Naturologia ainda “engatinha” em nível
epistemológico, qualquer conceituação se apresenta como um grande desafio
na

área.

Não

apenas,

o

próprio

termo

Naturologia

provoca

ainda

estranhamentos na sociedade, conforme exemplificado por Silva:
Natu o quê? [...] Que palavra é esta que soa como um neologismo de
algo que nos parece familiar e estranho ao mesmo tempo? É o estudo
da natureza? É o estudo das práticas naturais? É algo ligado à prática
do naturismo? É coisa de hippie do século XXI? É uma nova
terminologia para definir os vegetarianos? É coisa de “naturebas”? O
que é? (2012, p. 19, grifo da autora).

O fato de estarmos indo a um 4º encontro em menos de 20 anos de
existência demonstra a dificuldade de se conceituar qualquer coisa. Ainda que
Paden (2001, p. 24) coloque que “[...] o mundo é sempre configurado por meio
de um processo de interpretação. Não existe ambiente sem mediação, nem
olhar totalmente inocente”, o conceito, ainda que não seja o próprio fato, é
necessário para que a ciência entenda e estude o fato. O que Paden diz reflete
a assunção de que nas ciências humanas não há definições verdadeiras ou
falsas; existem apenas definições úteis, definições pouco úteis e definições
totalmente inúteis. Se o conceito for muito aberto, nele cabe tudo e já não nos
servirá mais. Mas se o conceito for muito estrito, exclui partes importantes do
estado da arte.
Em um primeiro momento o esboço de um conceito para Naturologia
pendeu à interpretação de seu próprio nome. Pautado em uma etimologia óbvia
construída por nātūra + λόγος (lógos), pensou-se em um significado de
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Naturologia próximo a “considerações/estudos da natureza” aplicados à saúde.
O latim nātūra originalmente significava “nascer”. A palavra foi usada como
tradução para o termo grego φύσις (fýsis), que também significava
“nascimento”. Com o tempo, passou-se a empregar ambas ao crescimento
vegetal, chegando-se à noção já na época clássica de que naturalmente seriam
as coisas que acontecem sem a interferência humana. Dessa forma, é certo
que, conforme colocou Strauss (2004), a noção de natureza foi uma
criação/construção europeia, justificando as reflexões sobre até que ponto uma
interferência terapêutica (alopática ou não) seria natural.
Entretanto, ao analisarmos a etimologia de outras áreas consagradas
também encontramos discrepâncias entre o significado original de seus nomes
e seus objetos de estudo. Economia vem de οικονομία (oikonomía) – junção de
οἶκος (oíkos), que significa “casa”; e νόμος (nómos), que significa “lei”.
Psicologia vem de ψυχή (psychí), que significa “alma”. Grosso modo, a
Economia estuda a atividade econômica, bens de consumo e sua distribuição.
A Psicologia estuda os processos mentais e o comportamento. Nenhuma
dessas áreas estuda um objeto exatamente consoante com sua origem
epônima. Nem por isso sua atuação não se consolidou.
Portanto, o fato da Naturologia estudar ou não a natureza (ou práticas
naturais) não invalida seu nome, independente do que se considera ou não
natural. Mas se seu conceito estiver pautado na palavra natureza, isso sim pode
vir a se tornar problemático, visto que o vocábulo natureza – assim como
religião, no caso da Ciência da Religião – é bastante polissêmico.
Frequentemente o termo medicina natural aparece nas definições
usadas para a Naturologia. As considerações anteriores nos permitiriam
questionarmos a naturalidade de práticas como a cromopuntura, que utiliza
tecnologia para produzir suas canetas e bastões de luz; ou a arteterapia e a
musicoterapia, que empregam arte – ou seja, cultura – como veículo
terapêutico. Não seria a produção de cultura e tecnologia justamente a principal
característica da separação entre o ser humano e a natureza? Não apenas,
seria a aromaterapia natural só porque usa plantas, mesmo que essas estejam
destiladas e processadas industrialmente em óleos essenciais e vegetais? E
seria a geoterapia natural só porque usa argila, mesmo que ela esteja
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desidratada e esterilizada industrialmente? Afinal, o que é natural? A
naturalidade das práticas repousa sobre elas chamam a si próprias de naturais?
Não estaríamos diante de uma terminologia nativa que vem sendo usada na
academia sem o devido discernimento? Enfim, essa discussão poderia se
prolongar além do objetivo desse paper, mas ilustra parte da dimensão do
problema do termo natureza.
Porém,

reconhece-se

que

o

apelo

da

palavra

natural

é

compreensível. Segundo Laplantine e Rabeyron (1989, p. 44), “a reivindicação
naturalista é [...] uma das ideias instigantes que comanda as medicinas
paralelas, frequentemente qualificadas, até por elas próprias, de medicinas
‘naturais’”. O que talvez não se perceba é que a definição de natureza
proposta/usada pela Naturologia também é historicamente contextualizada,
sofrendo grande influência da Contracultura, em especial da Nova Era.
Segundo Hanengraaf (1999, p. 153, tradução minha), “a Nova Era é,
por excelência, a manifestação da secularização da religião: a religião se torna
unicamente uma questão de escolha individual”. Esta colocação é confirmada
por Heelas (1996), quem considera o self a ideia central da Nova Era, o símbolo
perfeito do individualismo tão caro à sociedade moderna secularizada.
Guerriero exemplifica:
Há uma forte crença de que a verdade cósmica está dentro de cada
um, sendo este ser um reflexo micro do todo. Assim, a própria
concepção de verdade última, e até da divindade, se modifica. Não só
há a rejeição da instituição religiosa, como desaparece a ideia de um
criador, pois tudo que existe no cosmos existe enquanto uma centelha
dentro de cada um de nós. É nesse sentido que as vivências
espiritualistas da Nova Era não se prendem a grupos formais, mas a
experiências individuais. Não há um líder religioso a ser seguido, mas
uma busca que o indivíduo faz dentro de si mesmo (2013, pp. 190191).

Podemos observar a reprodução de valores da Nova Era na
Naturologia na horizontalização da relação de cura e no próprio emprego do
termo interagência em detrimento ao termo consulta por boa parte dos
naturólogos. Já a valorização da individualidade e a permissão de
reinterpretação são percebidas entre os praticantes de todas as medicinas
paralelas, não só na Naturologia.
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O público que busca as medicinas paralelas é bem distinto.
Laplantine e Rabeyron (1989) traçam quatro perfis comuns. Se por um lado há
um grupo que não pretende transgredir a medicina vigente, os participantes de
um segundo grupo se tornam adeptos ou mesmo militantes de sua ideologia.
Um terceiro grupo seria formado por aqueles que buscam uma higiene física
através de práticas que atendem suas preocupações com saúde, beleza e
juventude. E há os que desejam mais do que uma simples prevenção ou
terapia. Esse último grupo, conforme descrevem (pp. 33-34), busca por “um
bem-estar físico e mental, e mesmo espiritual, a melhoria de si mesmo, o
despertar, a ‘conscientização’, a sabedoria”.
De modo geral os naturólogos aceitariam que a Naturologia tem
condições de atender as demandas desses quatro perfis. Mas como a ciência
se tornou a autoridade da verdade na modernidade, Guerriero (2013, p. 193)
comenta que “[...] as práticas médicas paralelas, que ganharão cada vez mais
legitimidade, [...] procurarão atribuir a si mesmas uma aura de cientificidade que
garante seu espaço nesse campo da cura”. E nesse sentido é importante
ressaltar que apesar de orbitar nesse campo, nem tudo o que é Nova Era ou
que é medicina paralela necessariamente pode ser considerado Naturologia.
O curso de Naturologia insere-se em um campo do conhecimento que
apresenta confusões conceituais, especialmente por parte da
população leiga sobre o tema, os quais colocam os diferentes tipos de
tratamento não convencionais existentes, ofertados não apenas por
Naturólogos mas também por outros profissionais, em uma mesma
categoria conceitual (RODRIGUES; HELLMANN; SANCHES, 2012, p.
71).

Recentemente o que por anos fora dito na Naturologia como uma
união de medicinas tradicionais como o xamanismo, a āyurveda e a medicina
chinesa (as três mais citadas) foi discutido por Rodrigues, Hellmann e Sanches
(2012) à luz do conceito de racionalidades médicas proposto por Luz (1995
apud op. cit.). Ao se apropriarem das teorias de Luz, Rodrigues e os outros não
só propuseram a utilização do termo racionalidades médicas para a
epistemologia naturológica como demonstraram também que a Naturologia não
seria, por si, uma racionalidade médica, mas sim que se utilizaria de
racionalidades médicas diversas.
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A principal pressuposição disso colocaria a Naturologia em uma
posição limítrofe. Ou seja, a Naturologia seria uma área de fronteira, uma ponte
entre as diferentes racionalidades médicas, transitando por e se apropriando de
suas teorias, conceitos, pensamento e métodos. Essa característica permitiria
mais um paralelo com a Ciência da Religião.
No livro Introdução à Ciência da Religião, Hock (2010) delimita
diferentes áreas de atuação do cientista da religião. Foram listadas as áreas da
História da Religião, Fenomenologia da Religião, Sociologia da Religião,
Etnologia da Religião, Psicologia da Religião, Filosofia da Religião e outras.
Algo similar acontece no Compêndio de Ciência da Religião organizado por
Passos e Usarki (2013), que aborda as Ciências Sociais da Religião (História
das Religiões, Antropologia da Religião, Sociologia da Religião, Economia da
Religião, Geografia da Religião etc.), as Ciências Psicológicas da Religião, e as
Ciências das Linguagens Religiosas.
Em especial no Compêndio – mas também permeada na obra de
Hock – há a ideia de que o cientista da religião, ainda que se utilize do aporte
teórico das grandes áreas listadas, possui uma postura diferenciada frente ao
seu objeto de estudo. Ou seja, quando um cientista da religião estuda religião
utilizando-se da Antropologia da Religião ou da Sociologia da Religião, por
exemplo, ele o faz diferentemente de um antropólogo ou sociólogo frente ao
mesmo objeto.
Isso também se observa na Naturologia. O naturólogo, ao usar uma
das várias racionalidades médicas das quais dispõe, possui uma abordagem
distinta daqueles que apenas trabalham com uma delas. Em outras palavras,
um acupunturista não naturólogo não terá o mesmo olhar, característica,
postura terapêutica, abordagem teórica e raciocínio que um naturólogo
acupunturista. E assim, dentro de sua própria especificidade metodológica, a
Naturologia se constitui como uma ciência autônoma.
Consoante, novamente se nota que boa parte desse olhar
naturológico recebeu influencia pela Nova Era, visto que ela foi a principal
disseminadora das racionalidades orientais no Ocidente. Segundo Hanengraaf
(1999), quando essas racionalidades foram importadas pela Nova Era, elas
foram recontextualizadas a um paradigma presumidamente holístico pautado
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em reinterpretações particulares do que o autor veio a chamar de mitologias de
ciência. A física quântica, entendida pelos adeptos da Nova Era como
apropriada para combater uma assim percebida supremacia do modelo
cartesiano/newtoniano, seria a mais utilizada. Por isso, não é ao acaso que
obras que empregam essa mitologia de ciência da física quântica – como The
Tao of Physics3 (escrita em 1975, no ápice da Nova Era nos Estados Unidos) e
The Turning Point4 (de 1982) – são tão citadas em textos da Naturologia5.
Não apenas, outros reflexos da Nova Era, como a busca pela
totalidade com abordagens terapêuticas e diagnósticos globalizantes, também
podem ser percebidos tanto na Naturologia quanto nas medicinas paralelas em
geral.
[...] qualquer que seja o quadro referencial escolhido, o terapeuta se
conduz de forma semelhante: a compreensão substancial e
antagônica é substituída por uma compreensão mais relacional, em
que o normal e o patológico são pensados em termos de harmonia e
desarmonia, de equilíbrio e desequilíbrio (LAPLANTINE; RABEYRON,
1989, p. 43).

Além de tudo isso, poder-se-ia discutir as definições que descrevem a
Naturologia como sendo uma área que se utiliza de práticas/medicinas
tradicionais. 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? Embora se reconheça que o apelo da palavra tradicional repousa na
busca por uma legitimação social, não podemos ignorar os pontos levantados
por Laplantine e Rabeyron:
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. [...]
A homeopatia, por sua vez, nasce no século XIX, mas, se atribuirmos
sua paternidade à teoria hipocrática dos semelhantes, retomada por
Paracelso, ela se mostrará moderna em suas concepções

3

Cf. em língua portuguesa: CAPRA, Fritjof. O tao da Física: uma análise dos paralelos entre a física
moderna e o misticismo oriental. ed. 35 anos. São Paulo: Cultrix: 2011.
4

Cf. em língua portuguesa: CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura
emergente. 22ª ed. São Paulo: Cultrix: 2001.
5 Citando apenas o último livro de

Naturologia lançado pela UNISUL, seis dos doze artigos presentes referenciaram uma
dessas duas obras. Cf. RODRIGUES, Daniel Maurício de Oliveira (Org.) et al. Naturologia: diálogos e
perspectivas. Palhoça: UNISUL, 2012.
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particulares, ainda que tradicional em seus fundamentos (1989, p. 15,
grifo dos autores).

Parece-me então, nesse sentido, que a utilização do termo
racionalidades médicas proposto por Rodrigues, Hellmann e Sanches (2012) é
mais adequada às futuras definições do que é Naturologia do que conceitos
permeados pelos termos natureza e tradicional.
Por fim, o paralelo ilustrativo que propus entre a Ciência da Religião e
a Naturologia atingirá aqui sua função pedagógica final se puder proporcionar
uma última reflexão sobre nosso estado da arte. Mesmo com sua emancipação
como área autônoma, muito ainda é debatido de Teologia pelo cientista da
religião; seja porque é sua área materna, seja para discutir questões
institucionais e manter seu “agnosticismo metodológico”. De acordo com
Passos e Usarski (2013, p. 21, grifo dos autores), “a consciência de representar
uma matéria inovadora obrigou os pais da Ciência da Religião institucionalizada
a refletirem sobre a relação entre as duas disciplinas em questão”. Mas ao
tratarmos da Naturologia, pouco se discutiu sobre a Nova Era, não sendo claro
aos próprios naturólogos suas raízes filosóficas, teóricas e – diria até –
dogmáticas. Se a Naturologia pretende a emancipação da Nova Era tal qual a
Ciência da Religião pretendeu da Teologia (tornando-se, assim, uma ciência da
religião e não uma ciência para a religião), não poderemos evitar discussões
metateóricas por muito mais tempo. Ou então perigaremos cair mais uma vez
em um conceito que não reflita a Naturologia com clareza, que enfraqueça
nossa profissão, que entre em conflito com outras áreas, ou ainda que não seja
visto como ciência pela sociedade e pelo Estado.

REFERÊNCIAS
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura
emergente. 22ª ed. São Paulo: Cultrix: 2001.
________. O tao da Física: uma análise dos paralelos entre a física moderna e
o misticismo oriental. ed. 35 anos. São Paulo: Cultrix: 2011.
GUERRIERO, Silas. Nova Era e novas espiritualidades na cidade de São
Paulo. In: CAMARGO, Ana Maria de A. (Org.). São Paulo: das tribos indígenas
às tribos urbanas. São Paulo: CIEE, 2013, pp. 183-204.

33

HANEGRAAFF, Wouter J. New Age spiritualities as secular religion: a
historian’s perspective. Social Compass, Londres, v. 46, n. 2, pp. 145–160, jun.,
1999.
HEELAS, Paul. The New Age movement: the celebration of the self and the
sacralization of modernity. Oxford: Blackwell, 1996.
HOCK, Klaus. Introdução à Ciência da Religião. São Paulo: Loyola, 2010.
LAPLATINE, François; RABEYRON, Paul-Louis. Medicinas paralelas. São
Paulo: Brasiliense, 1989.
PADEN, William E. Esquemas interpretativos. In: ________. Interpretando o
sagrado. São Paulo: Paulinas, 2001. p. 13-37.
PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. Compêndio de Ciência da Religião.
São Paulo: Paulinas, 2013.
RODRIGUES, Daniel Maurício de Oliveira; HELLMANN, Fernando; SANCHES,
Nathália Martins Pereira. Para pensar a Naturologia: diferenças conceituais nos
campos dos cuidados não convencionais em saúde. In: RODRIGUES, Daniel
Maurício de Oliveira (Org.) et al. Naturologia: diálogos e perspectivas. Palhoça:
UNISUL, 2012, pp. 71-83.
RODRIGUES, Daniel Maurício de Oliveira (Org.) et al. Naturologia: diálogos e
perspectivas. Palhoça: UNISUL, 2012.
SILVA, Adriana Elias Magno de. Naturologia: um diálogo entre saberes. 2012.
214 f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São
Paulo, 2012.
STRAUSS, Leo. ¿Progreso o retorno? Barcelona: Paidos, 2004.

34

AS RACIONALIDADES MEDICAS, O DIALOGO ENTRE
SABERES E A NATUROLOGIA: REFLEXÕES PARA UMA
DEFINIÇÃO
Diogo Virgilio Teixeira6

Introdução
Todos aqueles que decidiram estudar e trabalhar com a Naturologia, em
algum momento de sua carreira, e provavelmente em vários momentos, vão se
deparar com a inevitável pergunta: o que é a Naturologia?7 A Naturologia
emergiu no Brasil, na década de noventa, como um curso de graduação da
área da saúde que, desde sua fundação, procura abordar a saúde e a vida a
partir de uma perspectiva ampliada. Esta ampliação da abordagem em saúde,
leva em consideração os diversos aspectos da vida e a complexidade das
relações entre estes aspectos. Entretanto, atualmente, a Naturologia não se
limita a um curso de graduação, uma vez que muitos naturólogos já se
formaram e vêm buscando abrir caminho no mercado de trabalho, na academia
e no Sistema Único de Saúde. Na medida em que a Naturologia deixa os
limites da universidade e passa a ser oferecida como pratica de atenção à
saúde, defini-la como um curso de graduação da área da saúde passa a ser
limitante e a elaboração de novas definições se fazem necessárias. Como
explicar para as pessoas que procuram um naturólogo o que é a Naturologia?
Como explicar para outros profissionais da saúde o que faz um naturólogo?
Como definir os campos de saber e atuação deste profissional, para que se
possa regulamentar sua profissão?
Perguntas como estas impulsionaram a criação do “I Fórum Conceitual
da Naturologia”, que foi realizado junto ao “II Congresso Brasileiro de
Naturologia” no ano de 2009, na cidade de Florianópolis. A ideia deste primeiro
6
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o fazem, embora eu não compreenda bem o porque.
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fórum, era a de pensar na elaboração de um conceito para a Naturologia,
sendo que, aproximadamente dois anos apos este primeiro, o debate foi
retomado no “II Fórum Conceitual da Naturologia”. Durante os debates que se
desenvolveram neste segundo fórum apontei que, na minha opinião, um
conceito qualquer não pode ser criado a partir de debates orais, senão a partir
de aprofundamento teórico e pesquisas exaustivas. Propus, então, que
pensássemos mais numa definição da Naturologia, do que num conceito para
ela. Além disso, apontei a necessidade de se estudar os conceitos, ou noções,
que embasam os saberes e práxis naturológicos, como as noções de: natureza,
abordagem integral do ser, relação de interagência, entre outras. Já a partir do
“III Fórum Conceitual da Naturologia”, uma nova forma de debates foi
organizada, onde as discussões e reflexões foram realizadas a partir de papers
escritos por naturólogos, professores e pesquisadores em Naturologia. No ano
em que ocorreu o terceiro fórum, iniciei minha pesquisa de campo junto aos
naturólogos, onde procurei investigar a forma como estes profissionais
assimilam e articulam os fundamentos concernentes as diferentes tradições
medicas, ocidentais e não ocidentais, com as quais trabalham. Nesta pesquisa
investiguei, ainda, a forma como os naturólogos estão discursando acerca de
suas principais categorias êmicas, a saber: natureza, abordagem integral do
ser, relação de interagência e educação em saúde.
As vésperas da realização do “IV Fórum Conceitual da Naturologia”, que
em algumas semanas antecipará o “VI Congresso Brasileiro de Naturologia”,
me encontro profundamente envolvido com as noções e conceitos que
embasam os saberes e práxis naturológicos, uma vez que estou terminando de
redigir uma etnografia da Naturologia. Assim, as reflexões que permearão o
presente texto são frutos das observações, analises e reflexões provenientes de
um trabalho de campo antropológico, feito junto aos naturólogos formados na
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). A parte empírica desta
pesquisa foi realizada na referida universidade, em eventos acadêmicos (fóruns
e congressos) e em diversos espaços onde os naturólogos estão atuando nos
estados de São Paulo e Santa Catarina (consultórios, clinicas, spa,
universidades, postos de saúde, entre outros). Creio que a etnografia que
venho redigindo, como um todo, tenha muito a contribuir com as reflexões
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propostas para o “IV Fórum Conceitual da Naturologia”. Entretanto, por hora,
me debruçarei na apropriação (realizada pelos naturólogos) do tipo ideal
racionalidades medicas, numa possível definição para a Naturologia e em
reflexões acerca da construção da visão naturológica.
Breves considerações metodológicas
Não é segredo, para aqueles com algum aprofundamento em
antropologia, a complexidade concernente a elaboração de uma etnografia.
Desde as primeiras etnografias baseadas em trabalho de campo, escritas por
Malinowski no inicio do século passado, ate as atuais etnografias experimentais
e pós-modernas, muito já foi refletido e escrito acerca da pratica etnográfica.
De acordo com Rocha e Eckert (2008, p.22):
A prática etnográfica tem por desafio compreender e interpretar tais
transformações da realidade desde seu interior. […] Assim o oficio de
etnógrafo pela observação participante, pela entrevista não-diretiva,
pelo diário de campo, pela técnica da descrição etnográfica, entre
outros, coloca o(a) cientista social, o(a) antropólogo(a), mediante ao
compromisso de ampliar as possibilidades de re-conhecimento das
diversas formas de participação e construção da vida social.

Estes autores estão salientando a importância da etnografia enquanto
pratica que possibilita a ampliação do conhecimento acerca das diversas
formas de se construir a vida social. Com relação a área da saúde,
especificamente, Menéndez (2003) defende que, além de analisarmos a
pluralidade medica existente na sociedade, é necessário estarmos atentos,
enquanto cientistas sociais, a esses saberes e praticas não no que concerne a
eficácia técnica, senão devemos “[...] reconhecer a existência deles, dado que o
Setor Saúde (SS) e a biomedicina têm uma tendência a negar, ignorar e/ou
marginar a maioria de saberes e formas não biomédicas de atenção aos
padecimentos.” (MENÉNDEZ, 2003, p.17). Enquanto antropólogo pretendo,
neste texto, apresentar alguns pontos interessantes da etnografia da
Naturologia que estou elaborando. Vale lembrar que esta etnografia ainda não
está pronta e, portanto, esta não é a síntese da mesma ou de um de seus
capítulos, senão reflexões baseadas em meu trabalho de campo e no próprio
processo da escrita etnográfica.
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Racionalidades medicas ou medicinas tradicionais?
A partir de seu segundo projeto pedagógico, que entrou em vigor no ano
de 2004, o curso de Naturologia da UNISUL passou a se fundamentar, pelo
menos enquanto discurso, na “tríade das medicinas tradicionais”, composta
pelas: “Medicina Tradicional Chinesa”, “Medicina Tradicional Ayurveda” e
“Medicina Tradicional Xamânica”. De acordo com este projeto pedagógico:
A Naturologia vem resgatar essa integração do homem com o meio e
baseia-se hoje, nas praticas, das Tradicionais Medicinas Chinesa,
Ayurveda e Xamânica, utilizadas desde a antiguidade e que foram
tendo seus beneficios comprovados ao longo da historia pelo uso, e
por pesquisas cientificas. (UNISUL, 2003)

Embora eu não considere que as tradições medicas chinesa e ayurveda
(ou “medicinas tradicionais” como chamam os naturólogos) sejam, de fato, os
pilares da Naturologia, como se discursou alguma vez, o fato é que os saberes
e práxis naturológicos são amplamente influenciados por estas tradições. A
partir de algum aprofundamento teórico e de pesquisas relacionadas às
tradições medicas não ocidentais, naturólogos e naturólogas que seguiram
carreira acadêmica entraram em contato com o conceito de racionalidade
medica. Este tipo ideal, criado aos moldes de Max Weber pela socióloga da
saúde Madel Luz, é utilizado para comparar sistemas médicos complexos,
dentre os quais: o sistema medico chinês, o ayurveda, e o biomédico. (LUZ e
BARROS, 2012). Sendo a Naturologia um campo de saber que aborda
fundamentos destes três sistemas médicos, o tipo ideal racionalidade medica foi
rapidamente assimilado pelos naturólogos em suas pesquisas e reflexões.
Entretanto, acho importante salientar que ainda existe alguma confusão no que
se refere ao tipo ideal racionalidade medica. Para que possamos compreender
esta confusão, é necessário que possamos entender, antes, o que é um tipo
ideal. De acordo com Max Weber (1997) o tipo ideal é uma construção mental,
onde:
Pelo seu conteúdo, essa construção reveste-se de caráter de uma
utopia, obtida mediante a acentuação mental de determinados
elementos da realidade. A sua relação com os fatos empiricamente
dados consiste apenas em que, onde quer que se comprove ou
suspeite de que determinadas relações [...] chegaram a atuar em
algum grau sobre a realidade, podemos representar e tornar
compreensível pragmaticamente a natureza particular dessas relações
mediante um tipo ideal. (WEBER, 1997, p.105, grifos do autor).
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O tipo ideal é, portanto, um conceito construído racionalmente com
objetivo de comparação com a realidade que, essencialmente, já difere em
substancia desta elaboração mental. O tipo ideal nunca será igual a realidade,
ele é apenas um instrumento de comparação. (COSTA, 2011). Neste sentido,
não poderíamos supor, por exemplo, que as racionalidades medicas dialoguem.
Como construções mentais poderiam dialogar? O tipo ideal racionalidade
medica foi criado para comparar sistemas médicos complexos, é um
instrumento sociológico, utópico e intelectual que não dialoga com ninguém.
Podemos dizer que os saberes provindos de diferentes tradições medicas estão
em dialogo tanto no ensino, quanto na pratica da Naturologia, mas quem faz
este dialogo são os naturólogos, e o dialogo é estabelecido a partir de saberes
de tradições medicas, e não de racionalidades medicas (que são apenas
ferramentas teóricas). Outro ponto importante a ser levantado, é o fato de que,
mesmo as tradições medicas abordadas pelo Projeto Racionalidades Medicas,
e pela Naturologia, não devem ser vistas como totalidades homogêneas. A
própria criadora do tipo ideal racionalidade medica aponta para o cuidado que
se deve ter, no sentido de evitar a homogeneização de sistemas altamente
complexos. De acordo com suas palavras:
[...] sabíamos que estávamos lidando com sistemas de grande
complexidade, de constituição interna heterogênea, fruto de
mudanças desenvolvidas ao longo dos séculos, como é o caso das
medicinas chinesa e ayurvédica. Olhar esses sistemas médicos como
uma totalidade homogênea e acabada, sem historia, seria cair na
simplificação e na banalização a pouco mencionadas [...] (LUZ e
BARROS, 2012, p.29).

A pesquisadora está alertando para o perigo que existe em abordar
sistemas médicos complexos como se fossem totalidades homogêneas. Ao
meu ver, limitar a tradição medica chinesa, que é fruto de uma construção
milenar e heterogênea, às descrições de alguns de seus traços essenciais (as
seis dimensões das racionalidades medicas) é empobrecer esta tradição. E
certamente não foi essa a intenção da professora Madel Luz. Concordo que o
tipo ideal racionalidade medica é de fundamental importância e que ele vem
cumprindo bem os objetivos para os quais foi criado, dentre eles: estabelecer
que existe mais de um sistema medico operando no ocidente (o que vem de
encontro

com

a

suposta

hegemonia

da

biomedicina)

e

estabelecer
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comparações entre estes diferentes sistemas médicos. (LUZ e BARROS, 2012).
Mas não devemos utilizar esta categoria como se ela fosse, de fato, as
tradições medicas às quais faz referencia.
Para uma definição da Naturologia
Como salientei no inicio deste texto, quando a Naturologia deixou os
limites da universidade e passou a ser oferecida como pratica de atenção à
saúde, emergiu a necessidade de explicar tanto para outros profissionais,
quanto para a população em geral, do que se trata a Naturologia e qual a
função do naturólogo. Para tanto, foram criados os fóruns conceituais da
Naturologia, nos quais se pretende discutir as bases teóricas e epistemológicas
dos saberes naturológicos, além de procurar uma definição para a Naturologia.
Entretanto, definir um campo de saber altamente dialógico e dinâmico, como a
Naturologia, não é uma tarefa tão simples, como os naturólogos vêm
percebendo no decorrer destes fóruns conceituais. Em primeiro lugar, temos
que saber o que é uma definição e quais são seus objetivos. A ciência que
estuda os tipos de definição se chama logica e, de acordo com Irving M. Copi
(1981, p.112): “[...] convém observar que as definições são sempre símbolos,
pois somente os símbolos têm significados que as definições explicam.”
De acordo com Copi (1981), existem cinco propósitos para a elaboração
de uma definição. Estes propósitos podem servir: para aumentar o vocabulário;
para eliminar ambiguidade; para aclarar significado; para explicar teoricamente
e, finalmente, para influenciar atitudes. Dentre estes propósitos, creio que três
são os que mais interessam à uma definição da Naturologia. O proposito de
eliminar ambiguidades, ao meu ver, é importante, uma vez que a própria
etimologia da palavra Naturologia confunde as pessoas que são levadas a crer
que ela teria o mesmo viés das ciências naturais. O outro proposito para uma
definição da Naturologia que me parece importante, é o de aclarar um
significado. Este proposito é útil, sobretudo, para esclarecer a população acerca
do que é a Naturologia e o que faz um naturólogo, uma vez que muitas pessoas
já ouviram falar da Naturologia, sem saber direito do que se trata. E o ultimo
propósito que acho relevante, é o de explicar teoricamente. Este proposito visa
formular uma caracterização teórica adequada e cientificamente útil e, no caso
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dos naturólogos, é especialmente importante no dialogo com outros
profissionais e na regulamentação de sua profissão.
Postos os propósitos para uma definição da Naturologia, devemos agora
entender quais são os tipos de definição. Copi (1981) enumera cinco tipos de
definições:

definições

estipulativas,

definições

lexicográficas,

definições

aclaradoras, definições teóricas e definições persuasivas. Existem motivos a
serem debatidos, para não utilização de definições estipulativas, lexicográficas
e persuasivas no caso da Naturologia. Entretanto, por uma questão de espaço,
me dedicarei somente aquelas que me parecem uteis neste caso. As definições
aclaradoras são especialmente uteis, pois servem bem ao proposito de aclarar
o significado e podem ser utilizadas para esclarecer o que é Naturologia para a
população em geral. O outro tipo de definição importante é a definição teórica,
pois tenta formular uma caracterização teoricamente adequada para aquilo ao
qual se aplica. Este tipo é interessante, pois as definições teóricas são
substituídas por outras na medida em que a compreensão e o conhecimento
teóricos aumentam. (COPI, 1981). Diante da

grande dinamicidade da

construção do campo de saber naturológico, da grande variedade de saberes
que este campo aborda e das incertezas que um campo tão novo possui acerca
de si mesmo, é importante ter em mente que qualquer definição teórica da
Naturologia é provisória e pode ser modificada a qualquer momento.
Outro ponto importante na elaboração de uma definição, é a técnica de
definição que será utilizada. Podemos dividir as técnicas de definição em dois
grupo: as definições denotativas, ou extensivas, e as definições conotativas, ou
de intensão (com "s", diferente de intenção, com "ç"). As definições denotativas,
ou extensivas, são construídas a partir da enumeração de diversos casos
empíricos semelhantes, e são amplamente utilizada em dicionários de bolso.
Esta técnica é limitada, pois ao enumerar, por exemplo, as praticas e o campo
de atuação do naturólogo, também estaríamos enumerando praticas e campos
de atuação utilizados por outros profissionais que não são naturólogos, como os
terapeutas holísticos. Já as definições conotativas, ou de intensão, são uteis,
em especial, para definir palavras que conotem propriedades complexas, como
é o caso da Naturologia. Utilizar definições extensivas e intensionais,
simultaneamente, não é um problema, entretanto, devemos ter em mente que
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quanto mais ampliamos uma definição intensional, menos poderemos ampliar a
definição extensiva. (COPI, 1978). Por exemplo, ao definir a gastrenterologia
em termos cada vez mais específicos, o gastroenterologista limita cada vez
mais o seu campo de atuação ao aparelho digestório. Neste caso, uma
definição intensional ampla (da especialidade medica), pode diminuir a
possibilidades numa definição extensiva (enumeração dos campos de atuação
deste medico).
A técnica de definição conotativa, ou intensional, também é chamada
de definição por gênero e diferença, onde o gênero, utilizado para compor a
nova definição, já foi pré-definido e a diferença, particular de cada caso, é
utilizada para especificar o que desejamos definir. Para citar um exemplo bem
simples, pensemos numa das primeiras definições de homem: o homem é um
animal racional. O gênero animal é conhecido por todos, sua definição já
preexiste e une o homem a uma grande quantidade de entes que possuem a
característica de ser animal, mas não o especifica. Agora quando dizemos que
ele é racional, estamos especificando uma diferença, uma propriedade
especifica deste tipo de animal. Existem algumas regras que devem ser
observadas neste tipo de definição: ela não deve ser circular, não deve ser
excessivamente ampla, nem demasiado estreita, não pode ser expressa em
linguagem ambígua, obscura ou figurada e não deve ser negativa quando pode
ser positiva.
Tendo claro os propósitos, tipos e técnicas de definição, os naturólogos
não precisam ter pressa em definir a Naturologia, mas já estão munidos do
mínimo necessário. Como já sugeri anteriormente, dois tipos de definição
seriam uteis para os naturólogos: uma delas é a definição aclaradora, a ser
utilizada, especialmente, na divulgação da Naturologia para o publico em geral
que já ouviu falar de Naturologia, mas não tem clareza do que se trata. A outra
forma de definição importante para os naturólogos é a definição teórica, uma
vez que pode formular uma caracterização teoricamente adequada ao dialogo
com outros profissionais da saúde. Uma mesma definição pode servir aos dois
propósitos, mas creio que uma definição aclaradora poderia ser mais sucinta,
para facilitar o entendimento da população, e a teórica mais ampla, para servir
aos propósitos teóricos e de pesquisa. O mais importante é ter em mente que
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estas formas de definição não devem ser definitivas, sendo que podem, e
devem, mudar de acordo com aprofundamento teórico. Deve-se ter cuidado,
com termos ambíguos e obscuros, que só trariam mais confusão, assim como
com o excesso de conotação que, como vimos, pode limitar a extensão da
definição.
Pluralidade de saberes em saúde
Tanto no ensino universitário da Naturologia, quanto na atuação dos
naturólogos, diversas praticas e saberes são articulados e utilizados com vistas
a educação em saúde. Dentre eles, podemos destacar aqueles referentes: a
medicina chinesa, a medicina ayurveda, a antroposofia, o xamanismo, a
fisiologia, a psicologia, as ciências sociais, entre outros. Quando fui a campo
conversar com meus interlocutores de pesquisa, o que me inquietava era tentar
compreender de que forma os naturólogos estão assimilando e articulando
estes diversos saberes em suas reflexões e em sua pratica. Meu foco de
pesquisa estava voltado, sobretudo, àqueles saberes referentes aos sistemas
médicos que foram enquadrados no tipo ideal racionalidade medica (medicina
chinesa, medicina ayurveda e medicina ocidental contemporânea). Optei por
observar os saberes destas tradições medicas, especificamente, por dois
motivos simples: se por um lado existe um discurso que profere que as
“medicinas tradicionais” seriam os pilares da Naturologia, por outro, estas
tradições medicas passaram a ser analisadas e refletidas, pelos naturólogos, a
partir do tipo ideal racionalidade medica. Mas o que pude perceber, no decorrer
da pesquisa de campo, é que eu não poderia nem compreender, nem tampouco
descrever a forma com a qual os naturólogos estão assimilando e integrando
estes diferentes saberes, sem antes dar atenção a uma visão de mundo que é
bastante peculiar aos naturólogos e estudantes de Naturologia.
Dois dos professores mais antigos do curso de Naturologia da UNISUL,
foram enfáticos em observar que o diferencial do profissional naturólogo não
está nas “praticas naturais” que ele aprende em sala de aula, senão na
abordagem diferenciada com o qual este profissional utiliza estas praticas. A
esta abordagem diferenciada podemos chamar de visão naturológica.
Observemos a fala de uma interlocutora que corrobora com isto:
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Porque pra mim a questão da graduação em Naturologia, claro que
habilita as pessoas para as varias praticas, ensina a pratica clinica, que são as
praticas naturais. Só que é mais, é você formar um profissional que tá dentro da
área da saúde e que raciocina diferente o processo de saúde e doença [...] é
um profissional que consiga dialogar as diversas perspectivas de saúde e
doença, inclusive a perspectiva da própria pessoa que tá “doente”.
A fala desta naturóloga reflete a opinião de boa parte dos meus
interlocutores de pesquisa. Neste sentido, o diferencial do profissional
naturólogo não seriam as praticas ou saberes que articulam, mas a visão a
partir do qual eles são articulados. Este fato, já parece contradizer o discurso
que profere que os pilares da Naturologia seriam as “medicinas tradicionais”,
uma vez que mesmo estas “medicinas tradicionais” são operadas a partir desta
abordagem peculiar chamada de visão naturológica. Ao ser perguntado acerca
de como realizava sua diagnose, um interlocutor de pesquisa me relatou:
Cara, mais com ayurveda. Mas, naturalmente, com a parte da anamnese
naturológica, mas…na verdade Naturologia ayurvédica, eu diria assim. Porque
não tem como, depois que você virou naturólogo, não tem como voce não ter
uma visão naturológica também […]
Como podemos perceber, este naturólogo esta afirmando que a própria
forma como ele utiliza a medicina ayurvédica é influenciada pela visão
naturológica. O naturólogo não utiliza a medicina ayurvédica como um medico
ayurveda o faz, ele a utiliza a partir de sua forma particular de abordagem. O
que estou querendo apontar, é que as medicinas tradicionais não são pilares da
Naturologia, primeiro porque pilares são estáticos, homogêneos e monolíticos,
já as tradições medicas em pauta são construções dinâmicas, heterogêneas e
plurais. Segundo porque, como vimos na declaração acima, estas próprias
tradições medicas são operadas a partir da visão naturológica. Como elas
poderiam ser pilares daquilo que as articulam? A própria analogia da
Naturologia enquanto um conhecimento edificado em pilares, ao meu ver, deve
ser repensada. A forma como as praticas e saberes são articulados pelos
naturólogos é muito mais dinâmica e dialógica do que um edifício.
Como já salientei, não seria possível uma compreensão clara acerca da
forma com a qual os naturólogos vêm assimilando os diversos saberes que
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abordam, sem antes compreender como se configura essa visão naturológica.
A partir dos relatos dos meus interlocutores, elegi quatro categorias êmicas que
parecem informar a visão peculiar destes profissionais e que, portanto, devem
ser

observadas

e

analisadas,

exaustivamente,

por

pesquisadores

e

naturólogos. Estas categorias são: natureza, abordagem integral do ser, relação
de interagência e educação em saúde. Em minha etnografia apresento, com
maiores detalhes, a visão dos naturólogos acerca destas noções e mostro como
elas estão intrinsecamente imbricadas na construção da visão naturológica.
Entretanto, para este breve texto, vale ressaltar que os saberes e praticas das
tradições medicas utilizadas pelos naturólogos, sejam elas ocidentais ou não
ocidentais, são articulados a partir destas noções que constituem a visão
naturológica. E é a partir desta forma peculiar de visão que a Naturologia deve
ser definida.
Portanto, a própria visão naturológica é construída a partir do dialogo
entre estes saberes todos que aborda, embora não se limite a nenhum deles.
Estes saberes diversos são a “matéria prima” da visão naturológica, na mesma
medida que a visão naturológica é o fio condutor do dialogo entre estes
saberes. É a partir deste dialogo entre saberes (que a própria visão naturológica
ajuda a conduzir), que esta forma de visão peculiar está sendo criada e
recriada, como um caleidoscópio a partir do qual a espontaneidade da
organização e reorganização dos elementos, e suas refrações, fazem emergir a
beleza do inesperado, do indefinido, mas nem por isso caótico, essencialmente
comunicativo.
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REFLEXÕES ACERCA DA NATUROLOGIA,
TRANDISCIPLINARIDADE E AS RACIONALIDADES MEDICAS.8
Caio Fábio Schlechta Portella*
* Naturólogo, mestrando em Saúde pública, FSP/USP

Introdução
A grande especialização que se estabelece na área da saúde é fruto
de uma cosmologia cartesiana e materialista onde não há espaço para o
Doente, somente para a Doença. Desta crise surge a naturologia, profissão da
área da saúde que busca o cuidado integral ao ser humano. A naturologia
insere sua contribuição revendo as bases conceituais, inserindo elementos
como o resgate de técnicas tradicionais e a construção de um pensamento que
possibilite uma atuação diferenciada em saúde.
Este artigo visa explorar conceitos emergentes relacionado à
transdisciplinaridade e ao diálogo entre racionalidades médicas especialmente
no contexto do naturólogo e seu papel de atuação dentro de uma equipe de
saúde transdisciplinar.
A trans-racionalidade e a naturologia
Não há referencias na literatura para o termo trans-racionalidade no
contexto que é discutido neste artigo, porém é pertinente pensar neste termo
como um corpo teórico que surge a partir das religações fruto da
transdisciplinaridade.
Um exemplo pratico deste corpo teórico se fez em um curso 2
oferecido pela UNIFESP em parceria com a UMAPAZ – Universidade Livre do
Meio Ambiente e Cultura de Paz, no ano de 2012: “Plantas Medicinais sob o
olhar integrativo de racionalidades medicas”.
Pude participar do curso juntamente com outros naturólogos e muitos
profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais da Medicina
Tradicional Chinesa, Medicina Ayurvédica, biólogos, engenheiros agrônomos
entre outros. A proposta era de dialogar e integrar a visão de quatro
Este texto é parte do artigo “Naturologia, transdisciplinaridade e transracionalidade”, a ser
publicado na Revista Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares 2013/2.
8
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racionalidades

diferentes:

Antroposofia,

Ayurveda,

Medicina

Tradicional

Chinesa e Fitoterapia Racional (baseada no paradigma biomédico), no contexto
de algumas plantas medicinais utilizadas sob a perspectiva destas 4
racionalidades.
Relativo à planta “espinheira santa” cientificamente chamada de Maytenus
ilicifolia, cito abaixo um trecho do subproduto teórico do diálogo entre
racionalidades, este documentado em 12 monografias a serem publicadas
posteriormente em um livro.
O ponto de vista da medicina antroposófica é coerente com as
constatações da fitoterapia convencional: a Maytenus com sua
constituição química indica que é capaz de harmonizar a organização do
EU, os processos calóricos o processo de luz e tônus do corpo astral
dentro dos processos de quimismo vital digestivo – metabólico e,
certamente, sobre o anabolismo renal e gônadas.
Na medicina tradicional chinesa, a associação deste processo é
principalmente com o fígado, que está associado diretamente ao
equilíbrio emocional. (...) por ser de penetração, principalmente no
meridiano do Fígado ajuda a recuperar a calma e o controle, certamente
relacionados à organização do eu que a antroposofia relata.
Já no ayurveda pela sua energia quente e seu sabor pungente atua
diretamente nos processos calóricos e metabolismo (...) a temperatura
neutra, o que significa que esta não causa nem “frio” nem “calor”,
portanto de ação branda, no organismo, se confirma nos resultados dos
ensaios de toxicidade que demonstraram que a Maytenus tem excelente
tolerância terapêutica e toxicidade muito baixa. (p.16)

Nesta monografia, a partir destas relações estabelecidas conclui-se:
Analisando o produto das racionalidades médicas vitalistas (Ayurveda,
MTC e Antroposofia), o elemento de ligação principal é uma ação
reguladora e com interface sobre ação do emocional no corpo físico,
poderíamos dizer organização do eu, harmonização do yin e yang,
regulando o meridiano do fígado, atuar no equilíbrio dos 3 doshas. Nas
três a planta mostra-se com características amplas e reguladoras, o que
dá um amplo espectro de ação em tipos diferentes de desequilíbrios, no
caso da Maytenus relacionados ao sistema digestivo, principalmente a
gastrite, relação também unânime entre as 4 racionalidades. (p.16)

Ressalta-se que estas relações só puderam ser propriamente
estabelecidas por meio de uma metodologia de observação fenomenológica da
planta, portanto estabelecida com rigor metodológico e ao mesmo tempo com
grande proximidade e intimidade entre os pesquisadores e a planta estudada 1.
Neste sentido a relação de interagência possibilitaria esta ferramenta a qual
concilia o diálogo entre conhecimento tradicional e científico.
No estudo que da Silva3 realizou sobre a naturologia e a
transdisciplinaridade, esta terminou o trabalho defendendo a ideia de que a
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naturologia é mestiça, sem fronteiras rígidas, fruto da mudança de paradigmas,
esta que tem um papel importante na religação dos saberes e nas mudanças
necessárias no atual modelo de saúde.
A

autora

levanta

a

questão

da

naturologia

fazer

dialogar

conhecimentos tradicionais/populares e científicos ressaltando que “o diálogo
entre estas duas formas de pensar reduz o grau de distanciamento da ciência
em relação ao fenômeno (...) permite compreender a complexidade dos
fenômenos e religar sujeito e objeto”(p.75)3.
A naturologia com suas religações caminha em direção a um corpo
teórico que se forma, um conhecimento fruto da transdisciplinaridade e que vem
se desenvolvendo de maneira semelhante com o exemplo supracitado.
Enquanto a transdisciplinaridade trata de diálogos entre disciplinas,
estas situadas ou não dentro de uma mesma racionalidade, surge na
naturologia a necessidade de criar pontes e elementos de ligação, que
possibilitem de forma mais profunda o diálogo entre as racionalidades, uma
trans-racionalidade se faz fruto para estabelecer conciliação e coerência entre
as abordagens e a atuação do naturólogos.
Desta religação sujeito-objeto colocados sob o rigor metodológico
transdisciplinar vem a possibilidade do surgimento de um corpo teórico. Este
não deve ser enxergado como algo estático e definitivo, já que se toma como
base a complexidade e a dissolução de fronteiras do conhecimento, porém que
se faz, se refaz e se desenvolve ao longo do tempo, conforme o
amadurecimento destas religações complexas.
Podemos perceber a formação deste corpo teórico e desse “pano de
fundo” que dá coerência à pratica naturologica surgir em alguns trabalhos do
curso.
Entra em consenso com a Medicina Tradicional Chinesa quando esta diz
que os elementos Terra (Baço Pâncreas e Estômago) e Metal (Pulmão e
Intestino Grosso) são a energia pós-celestial, ou seja, aquela necessária
para a manutenção da vida após o nascimento. Da mesma forma, se
harmoniza com a Medicina Ayurvédica, que considera o “estômago”,
órgão responsável pela alimentação, o centro do corpo humano. O
estômago é comparado ao Sol, e todos outros órgãos do sistema
digestório, aos planetas; de forma que todos os planetas girem ao redor
do Sol no sistema solar. Até com a Antroposofia a neuroimunomodulação
entra em consonância, integrando os sistemas da mesma forma que fez
4
Rudolf Steiner através da trimembração do ser. (p.79)
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Estas investigações multidimensionais e suas inter-relações cada vez
mais são alvo do olhar, do processo terapêutico e da produção de
conhecimento em naturologia.
Considerações Finais
Este artigo levanta questões fundamentais dentro das bases teóricas
do novo paradigma em saúde, em especial discutindo a relação da naturologia
com a pratica da transdisciplinaridade. Estudos mais profundos são necessários
neste campo do saber, principalmente em relação à conceituação e produção
deste conhecimento trans-racional, brevemente abordado este artigo. Desta
forma questões aqui levantadas devem ser melhor exploradas em estudos
futuros para que o conhecimento transdisciplinar avance.
A dialogia existente entre as técnicas que o naturólogo utiliza, para
poder interagir com, por exemplo, o conhecimento biomédico, deve ser olhada a
uma maneira complexa e que respeite a práxis de cada área e seu papel dentro
desta estrutura de um pensamento transdisciplinar. Para tal se faz necessária a
utilização de elementos organizadores e abrangentes como por exemplo o
modelo quântico de homem.
Assim, fruto desta cosmologia e do ideal transdisciplinar, a
naturologia se diferencia de outras profissões da área da saúde principalmente
por usar de um olhar integrativo sobre racionalidades distintas já durante sua
formação.
Este fenômeno e o produto emergente destas inter-relações feitas
entre racionalidades faz e refaz a cosmologia na qual se embasa a própria
naturologia, sendo a base portanto o próprio conhecimento trans-racional.
Para o naturólogo estes elementos fruto da aplicação pratica da
transdisciplinaridade, são uma possibilidade de amadurecimento das bases
conceituais da naturologia.
Para a saúde em geral a reflexão sobre a visão de ser humano e a
contextualização da transdisciplinaridade, da adoção de um mesmo eixo para
além das disciplinas em equipes de saúde, da possibilidade de uma transdisciplina e uma trans-racionalidade, são sementes para um novo jardim que
anseia por germinar e compor um novo paradigma emergente não só neste

50

campo, mas que atue no resgate do ser humano e da integralidade em todos os
âmbitos.
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.
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A SOMBRA NA ARTETERAPIA: O QUE ESTÁ POR TRÁS DO
ACOLHIMENTO? SEU POTENCIAL OCULTO ATRAVÉS DA
COMPREENSÃO SIMBÓLICA MITOLÓGICA
Andrea Lucila Lanfranchi de Callis
Faculdade de Ciências da Saúde e Anhembi Morumbi
acallis@uol.com.br
RESUMO: O estudo compreende a relação da Naturologia e Arteterapia,
aplicada sobre o entendimento do processo de acolhimento, realizado na Casa
do Zezinho (ONG na periferia de São Paulo), para um grupo heterogêneo que
vive a margem de uma sociedade que hoje é consumista e leva uma rotina
estressante tornando-se cada vez mais voltado ao mundo exterior, sendo
incapaz de olhar ao seu mundo interno e de se reconhecer. O grupo passa em
atendimento por uma equipe voluntária e multidisciplinar a qual utiliza as
Práticas Integrativas e Complementares (PIC) na promoção de saúde e bem
estar. O acolhimento idealizado com base na Naturologia compreende em
quatro etapas: atividade corporal (alongamento e automassagem), meditação
induzida, arte (desenhos e pintura de mandala) e “dialogo criador x criação”.
Olhando para este processo pelo viés da psicologia analítica, com o uso da
amplificação simbólica do mito, este mesmo processo toma outro corpo e
proporções quanto à compreensão; trazendo a tona a evidencia de três
momentos, três mitos, são eles: mito da caverna, Prometeu e Quíron (curador
ferido) os quais sustentam a hipótese de que o processo de acolhimento
mesmo aplicado sobre a visão da Naturologia favorece o confronto da Sombra.
Concluí-se que a Arteterapia com a compreensão da psicologia analítica tem
uma excelente interface com a Naturologia, formam um sinergismo muito
interessante, permitindo uma compreensão melhor da complexidade seja do ser
humano ou de um processo. São racionalidades que se complementam, como
também racionalidades validas por si só, apropriadas e completas nos seus
respectivos campos. Ambas se preocupam com o indivíduo como um todo.

Palavras-Chave: Acolhimento, Arteterapia, Mito, Naturologia, Psicologia
Analítica e Sombra.
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AS MANDALAS REALIZADAS EM GRUPO PELOS
ACADÊMICOS DE NATUROLOGIA: UMA AMPLIFICAÇÃO
SIMBÓLICA
Luana Maribele Wedekin – Universidade do Sul de Santa Catarina; Marina
Pozzan* - Universidade do Sul de Santa Catarina.
marina.po@live.com
Introdução: A mandala grupal foi realizada nas turmas de graduação em
Naturologia na disciplina de arteterapia I desde o ano de 2002. Para isso, foram
utilizados diversos materiais escolhidos e trazidos pelos alunos, como tintas, giz
de cera, folhas de plantas, entre outros. Ao longo de vários semestres, foram
observados símbolos que surgiam com freqüência nos diversos trabalhos de
diferentes turmas, sem que os novos alunos tivessem acesso à mandala
confeccionada no semestre anterior. Os estudantes e profissionais de
Naturologia estão construindo a identidade de sua profissão, a qual é
relativamente nova. Os símbolos freqüentes encontrados nas mandalas das
turmas revelam aspectos relacionados a esta identidade. Objetivo: Analisar os
símbolos em comum encontrados nas mandalas realizadas em grupo pelas
turmas da disciplina de arteterapia I, relacionando-os com a Naturologia.
Materiais e método: Caracteriza-se como pesquisa documental
preponderantemente qualitativa, é uma investigação ex-post-facto. A unidade
de pesquisa é composta por fotografias de seis mandalas realizadas nos
semestres 2005/2, 2008/2, 2009/2, 2010/1, 2011/2, 2012/2. O método utilizado
foi a Interpretação das mandalas através de amplificação simbólica, tendo como
base elementos da psicologia analítica de Carl G. Jung. Primeiramente, foram
elencados os símbolos mais frequentes e presentes; após, foram analisados os
símbolos encontrados em duas ou mais do total de seis mandalas. Resultados
e discussão: Durante a interpretação, foi observada uma teia entrelaçada de
significações simbólicas, onde o todo é mais significativo que apenas a junção
de elementos separados. Os símbolos mais freqüentes estão relacionados a
espiritualidade, totalidade, integração entre elementos duais, ciclos de morte e
renascimento, integração entre céu e terra, equilíbrio central e retorno a
unidade. Como os símbolos trazem indícios significativos sobre os autores do
trabalho, a repetição dos elementos simbólicos encontrados em diferentes
mandalas das turmas revela aspectos importantes da identidade destes
profissionais.

Palavras-chave: Arteterapia. Naturologia. Mandala.
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CONHECIMENTO E A ACEITAÇÃO DA NATUROLOGIA E DAS
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA SAÚDE
DESPORTIVA POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO
Beatriz Mendes Reis Nogueira - Universidade do Sul de Santa Catarina
MSc. Nat. Daniel Maurício De Oliveira Rodrigues - Universidade do Sul de
Santa Catarina
Resumo: Esta pesquisa objetivou identificar o conhecimento que os atletas de
alto rendimento pertencentes às modalidades de Futebol de Campo, Natação,
Vôlei, Ginástica, Triathlon e de Basquete possuem a respeito da Naturologia e
das Práticas Integrativas e Complementares (PICs) em saúde. Objetivou
também verificar a aceitação e indicação da implementação das PICs e da
inclusão do profissional Naturólogo nas Equipes Multidisciplinares de saúde
desportiva. A seleção das PICs abordadas nesta pesquisa foi elaborada de
acordo com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC) da Portaria de nº 971 que disponibiliza algumas PICs no Sistema
Único de Saúde (SUS) desde 2006 no Brasil e das PICs utilizadas pelo
profissional formado em bacharel de Naturologia. Trata-se de uma pesquisa de
natureza quantitativa, survey descritiva e de corte transversal, realizada de Abril
à Junho de 2013. 71 atletas de alto rendimento contemplaram a amostra desta
pesquisa. Foi utilizado e aplicado via online aos participantes da pesquisa em
todo o território brasileiro um Questionário de avaliação em saúde préestruturado e elaborado pelos pesquisadores. Os resultados demonstraram que
a grande maioria não tinha conhecimento da existência da PNPIC e nunca
tinham feito uso das PICs no SUS. Já na rede particular, pouco mais da metade
faz ou já fez uso das PICs. As PICs em saúde mais conhecidas pelos atletas
foram a Massoterapia, a Homeopatia e a Medicina Tradicional Chinesa e as de
menor conhecimento foi a Gemoterapia e a Iridologia/ Irisdiagnose. Já em
relação às PICs declaradas mais aceitas e indicadas para inclusão na saúde
desportiva foram a Massoterapia, a Medicina Tradicional Chinesa e a
Hidroterapia. A maior parte da amostra relatou aceitar e indicar a inclusão do
Naturólogo nas Equipes de saúde desportiva e também na indicação deste
profissional e das PICs para saúde, bem-estar e qualidade de vida aos
familiares.

Palavras-Chave: Atleta. Esporte. Saúde. Naturologia. Medicina Complementar.
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE: CONHECIMENTO,
ACEITAÇÃO, SATISFAÇÃO E RESOLUTIVIDADE NO
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DA SEÇÃO DE NATUROLOGIA
APLICADA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA – ALESC
MScd. Nat. Luisa Nuernberg Losso – Universidade Federal de Santa
Catarina
MSc. Nat. Daniel Maurício De Oliveira Rodrigues - Universidade do Sul de
Santa Catarina

RESUMO: A pesquisa de avaliação em saúde tem como principal objetivo a
produção da informação que contribua para o aprimoramento do objeto
avaliado. O presente estudo apresenta uma perspectiva de avaliação em saúde
focada na percepção dos usuários da Seção de Naturologia Aplicada da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) sob os conceitos
de conhecimento e aceitação das práticas naturais, satisfação e resolutividade
no atendimento. Trata-se de um estudo transversal e descritivo de natureza
quantitativa, realizado entre o período de Setembro a Outubro de 2012. A
amostra foi constituída por 80 usuários, considerando um erro amostral de 8%.
A obtenção dos dados deu-se por meio de questionário. Os resultados
demonstraram que a maioria (67,1%) conhecia as práticas naturais, mas grande
parte (52,5%) não fazia uso; entre os usuários (73,8%) conhecia a profissão do
naturólogo, antes de serem atendidos no local. Dentre as práticas citadas, a
mais popular foi os florais, tanto no conhecimento quanto no uso. A maioria dos
usuários (83,8%) considera o grau de satisfação pelo atendimento no local
como “excelente”; (85,3%) relataram que o atendimento com a Naturologia
melhorou sua saúde; 39 (49,4%) que o seu problema de saúde foi resolvido
com o atendimento. A maioria absoluta (97,4%) acredita que a Seção de
Naturologia tem resolutividade no atendimento de seu usuário, (95,0%)
acreditam no efeito das práticas naturais e (97,4%) indicariam o tratamento com
a Naturologia para outras pessoas. Este estudo apontou que é possível
conhecer e melhorar a qualidade das ações prestadas pela naturologia.

Palavras-chave: Avaliação. Assistência à Saúde. Naturologia.
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FLORAIS DE BACH COMO INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
DOS SENTIMENTOS EM CRIANÇAS ABANDONADAS E
INSTITUCIONALIZADAS
*Jessica Liz da Silva Carvalho - Universidade de São Paulo, Kazuko
Uchikawa Graziano (orientador) - Universidade de São Paulo, Olympia
Maria P. V. Gimenes (co-orientador) - Universidade de São Paulo. E-mail:
jessicaliz_nat@yahoo.com.br

RESUMO: Introdução: O abandono sofrido na infância traz repercussões
durante toda a vida do indivíduo. Há comprovação cada vez maior de que a
qualidade dos cuidados parentais recebidos por uma criança em seus primeiros
anos de vida é de vital importância para sua saúde mental. A Terapia Floral é
um método simples e natural de cura que utiliza flores silvestres para tratar
desordens da personalidade. Acreditando nos pressupostos de cura que esta
terapia promove, esse sofrimento gerado pelo abandono pode encontrar ajuda
por meio das essências florais. No entanto, não há registro de qual ou quais
flores seriam indicadas para ajudar os indivíduos abandonados lidarem com
esse sofrimento. Objetivo: Este estudo objetivou identificar, por meio da
escolha de cartas com fotos das flores pertencentes ao sistema floral
desenvolvido pelo Dr. Edward Bach, os sentimentos de crianças abandonadas
e institucionalizadas. Método: O método adotado foi uma pesquisa exploratória
descritiva analítica transversal para verificar a frequência e prevalência das
escolhas de 14 indivíduos residentes em um abrigo na cidade de São Paulo. O
instrumento utilizado para a seleção das flores foi o conjunto de imagens
elaborado por Mechthild Scheffer, contendo fotografias das 38 flores que fazem
parte do sistema. Resultado: A metodologia adotada permitiu a eleição das
flores Cerato, Chicory, Cherry Plum, Heather, Star of Bethlehem e Mimulus,
sendo estas as essências que traduziram as necessidades desta amostra e
compõem o buquê proposto para crianças nesta situação. Discussão: Todas
as cartas com fotos das flores foram escolhidas, nenhuma delas deixou de ser
selecionada pelas crianças. As flores que compõem a fórmula pertencem aos
grupos insegurança, intromissão, medo, solidão e desânimo/desespero.
Conclusão: Foi possível identificar, por meio da escolha de cartas com fotos
das flores pertencentes ao sistema Bach, os sentimentos prevalentes em
crianças abandonadas e institucionalizadas.
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“ERA UMA VEZ...”
A AÇÃO DA ARTETERAPIA NA AUTOESTIMA DE MULHERES
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Bruna Pesce Vannucchi - Universidade Anhembi Morumbi, *Sueli Braulio
Lopes Correa - Universidade Anhembi Morumbi sueli.braulio@terra.com.br
Introdução: Submissão e dependência afetiva e/ou econômica estão presentes
nas relações de violência contra a mulher, mas outro fator também se faz
presente: baixa autoestima. Dentre as possibilidades de terapias
complementares utilizadas pela Naturologia está a Arteterapia: um caminho
para exteriorizar e trabalhar conteúdos simbólicos e inconscientes colaborando
com a elevação da autoestima através do autoconhecimento, valorização de si
e possibilidade de compreensão e transformação de símbolos negativos em
energia positiva e produtiva. Objetivo: Avaliar como a Arteterapia pode auxiliar
no resgate e manutenção de autoestima das mulheres vítimas de violência
doméstica, além de trabalhar a conscientização da mulher através da narração
dos mitos das deusas gregas. Método: Foram realizados seis encontros na
casa de apoio para mulheres que sofrem de violência Eliana de Grammont.
Foram avaliadas 10 voluntárias acima de 18 anos que tivessem sofrido
violência doméstica. O método de avaliação utilizado foi a Escala de Autoestima
de Rosenberg e a análise individual interpretativa do processo arteterapêutico
de cada voluntária. Resultados: Constatou-se através da Escala de Autoestima
de Rosenberg a elevação da autoestima da maior parte das voluntárias: 30%
demonstraram alta autoestima, 50% autoestima de parâmetros normais e
apenas 20% permaneceram em baixa autoestima. Discussão: Através das
análises individuais e dos resultados quantitativos foi possível perceber que
houve um início de modificação do padrão da consciência das mulheres, sendo
que a maioria relatou se sentirem mais otimistas e confiantes ao se
identificarem com as deusas gregas e suas principais características
arquetípicas. Conclusão: Os resultados obtidos foram positivos, embora a
pesquisa tenha sido realizada em pouco tempo. Ainda são necessários mais
trabalhos interdisciplinares por naturólogos e profissionais afins no auxílio às
mulheres em situação de violência doméstica através de amparo e acolhimento,
promovendo em máxima escala possível atos positivos que favoreçam
valorização e respeito por si e por todos.

Palavras-chaves: Naturologia, Violência Doméstica, Autoestima, Arteterapia,
Arquétipos das deusas gregas.
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ERA O DR. BACH UM MÉDICO QUÂNTICO?
A RELAÇÃO DA TERAPIA FLORAL COM O PARADIGMA
QUÂNTICO DE SAÚDE
*Luciane Werneck Botelho - Universidade Anhembi Morumbi, Maine
Fernandes - Universidade Anhembi Morumbi, Mônica Cervini Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sergio Sato - Universidade
Anhembi Morumbi, Ricardo Monezi - Universidade Federal de São Paulo
lwbotelho@yahoo.com
RESUMO: Introdução: As essências florais são extratos líquidos sutis que
tratam a saúde corpo-mente. A natureza dos florais era considerada como
base vibracional (energia) e material (água e conhaque). A Física Moderna
mostra que matéria/energia são bases do Universo e todos os seres são
constituídos por campos multidimensionais que se influenciam: o mundo não é
dual (matéria/energia) e sim trino (matéria/energia e informação). Esta
linguagem vibracional, consciencial e atemporal permite que o potencial
energético das flores imprimam em sua memória padrões que correspondem
aos níveis de consciência. Objetivo: Realizar uma revisão e análise crítica da
literatura publicada referente à terapia floral buscando verificar a sua
relação com pressupostos do paradigma quântico de saúde. Metodologia:
Revisão e análise da literatura (últimos 10 anos), em bases de dados
eletrônicas e livros através dos termos: “Florais de Bach”, “Terapia Floral” e
“Paradigma Quântico”. Resultado: As bases de dados eletrônicas revelaram a
inexistência de artigos que fizessem a relação direta entre os termos. Ao
inserir somente “Florais de Bach” constatou-se 13 publicações na última
década. A consulta ao Google Acadêmico também verificou escassez de
literatura, resultando em 29 artigos. Além das bases eletrônicas foram
analisados 45 livros impressos gerando o total de 87 publicações
revisadas. Discussão: A literatura consultada sugere que as essências florais
tem natureza vibracional e são padrões de informação que provavelmente
atuam por ressonância catalisando transformações na consciência. A
atuação dos florais pode ser determinada levando em consideração a
existência de campos sutis; princípios do paradigma quântico de saúde, da
terapia floral, do conceito de inconsciente coletivo de Jung e os campos
mórficos de Sheldrake se complementam, posto que a ação individual
influencia no coletivo e vice-versa. Conclusão: Cada essência floral traz
informação de um campo mórfico que, em contato com outros campos mórficos,
entra em ressonância e promove efeitos benéficos.

Palavras-chave: Florais de Bach, Terapia Floral, Paradigma Quântico.
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INSATISFAÇÃO E BAIXA AUTOESTIMA CORPORAL EM
MULHERES DE MEIA-IDADE E FATORES ASSOCIADOS
Nat. Isabela Bauer Carlini
MSc. Nat. Daniel Maurício De Oliveira Rodrigues - Universidade do Sul de
Santa Catarina
RESUMO: O objetivo desse estudo foi analisar a insatisfação e baixa
autoestima corporal em mulheres de meia-idade na cidade de Palhoça –
SC, observando os possíveis fatores associados. Trata-se de uma pesquisa
quantitativa, descritiva e de delineamento transversal, com uma amostra
composta por 140 mulheres. Como variável dependente, foram aplicados os
questionários de Escala de Silhuetas e de Avaliação da Satisfação com a
Imagem Corporal e, para as variáveis independentes a idade, índice de
massa corporal, escolaridade, renda familiar mensal, ter companheiro e ter
filhos. Para a comparação das proporções utilizou-se do teste exato de
Fisher. Os resultados demonstraram que 107 (76,4%) participantes
apresentam insatisfação corporal, na qual a grande maioria deseja diminuir uma
ou duas silhuetas. Quanto à estima corporal, 27 (19,3%) apresentam nível
baixo e 80 (57,1%) nível razoável. Foi ainda constatada diferença
estatisticamente significativa com a idade, escolaridade, renda familiar
mensal e índice de massa corporal associados com a insatisfação da
imagem e autoestima corporal. Conclui-se que apesar de a insatisfação
ocorrer em grande parte das mulheres na meia-idade, aquelas que estão
entrando nesse estágio de suas vidas, encontram-se mais insatisfeitas,
incluindo as que estão em seu peso ideal.

Palavras-chave: Imagem corporal, meia-idade, mulheres.
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OS POSSÍVEIS EFEITOS DA MARMATERAPIA EM
INDIVÍDUOS COM DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO
Nat. Larissa Fernandes Caetano
MScd. Nat. Patrícia Kozuchovski Daré - Universidade do Sul de Santa
Catarina e Universidade Federal de Santa Catarina
MSc. Nat. Daniel Maurício De Oliveira Rodrigues - Universidade do Sul de
Santa Catarina
RESUMO: O estudo objetivou conhecer os possíveis efeitos da marmaterapia
em indivíduos com padrão constitucional vata com diagnóstico de depressão.
Esta pesquisa é classificada de natureza predominantemente qualitativa do tipo
estudo de caso. Foi realizada no período de março a abril do ano de 2013, no
Centro de Práticas Naturais – CPN da Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL. A amostra foi composta por 2 pessoas do sexo feminino que se
adequaram aos critérios de inclusão. Os questionários utilizados foram: padrão
constitucional da Medicina Ayurvédica e o Inventário de depressão. Os
sintomas da depressão foram mensurados na 1°, 3°, 5° e 8° sessão de
marmaterapia, e foram comparados e avaliados ao final do tratamento. As
participantes receberam 8 aplicações, sendo realizadas uma vez na semana e
com duração de 40 minutos. As relações entre os dados da população
estudada foram avaliadas através do escore do inventário de depressão e
relatos das participantes. Observou-se diminuição nos sintomas da depressão a
partir da 3° aplicação e reduções significativas na 8°aplicação de marmaterapia.
A partir deste estudo, acredita-se que a marmaterapia, como uma das práticas
utilizadas pela Naturologia, pode ser empregada na redução dos sintomas da
depressão.

Palavras-chave: Depressão. Medicina Ayurvédica. Massagem.

67

Resumo das Palestras e
Vivências
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PALESTRAS

Palestrante: Prof. Graciela Mendonça Medeiros
Tema da Palestra: Geoterapia: Uma Abordagem das Propriedades Medicinais
da Argila e Procedimentos de Intervenção.
Resumo: A Geoterapia ou terapia com argila medicinal, como também é
conhecida, é um dos métodos terapêuticos mais fantásticos dentre as várias
opções das práticas Integrativas e complementares. Há possibilidades de
empregá-la como uma prática isolada ou mesmo aliada a outros procedimentos
terapêuticos e independente da escolha, a eficácia e eficiência da geoterapia é
incontestável. O terapeuta com o Olhar baseado integralidade, pode usufruir de
uma poderosa ferramenta e arte de cuidar do Indivíduo com aplicaçoes de
diversas modalidades que habilita-o na atuação segura, ética, não invasiva e
articulada como os preceitos da medicina quântica. Os princípios de Mente e
corpo que envolvem ação e reação do indivíduo, podem ser contempladas em
procedimentos da geoterapia quando integrada a leitura simbólica, ostentada
no movimento de energia que o corpo identifica como memória de corpo/pele.
Esse
processo
amplia
possibilidades
de
atuação
profissional,
exigindo atenção, sensibilidade e análise focada aos estados internos e aos
objetivos conscientes do indivíduo, pois favorecem processos de natureza
quântica de cada ser humano. O emprego da geoterapia visa o cultivo da
saúde, bem estar, qualidade de vida. a prática não isola e nem se limita ao
contexto técnico, empregado para o alívio de quadros álgicos ou funcionias, por
exemplo . Ela vai além disso, esta prática transforma, traz o ser humano para
a realidade, reflexão, influi no cotidiano. Isso é Geoterapia, a medicina da terra.
**************
Palestrante: Prof. Roberto Guterres Marimon
Tema da Palestra: As Convicções Xamânicas e o Processo Saúde-Doença: A
Viagem da Alma"
Resumo: O processo saúde-doença tem sido compreendido e abordado, ao
longo do tempo, de acordo com as diversas formas de sociedade e abordado
por diferentes culturas e forma de organização. Deste modo, a compreensão do
processo saúde-doença varia conforme a época, e do entendimento que se tem
do organismo vivo e da sua relação com o meio ambiente. Nesse sentido, em
tempos remotos, o homem privado de ciência e tecnologia explicava a doença a
partir da interação do indivíduo com demônios e espíritos malignos da natureza
e cabia ao feiticeiro ou um xamã o poder de evocar espíritos da natureza
capazes de erradicar o mal e curar o enfermo. Esses curadores, a partir de
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observações empíricas, entendiam as enfermidades como um desequilíbrio
entre os elementos que constituem a natureza do organismo (água, terra, ar e
fogo) ocasionado pela influência energética do meio ambiente físico, astros,
clima, animais, entre outros. Nesta palestra, serão abordadas as convicções
da visão de mundo sob a ótica xamânica, a manifestação do fenômeno
humano, assim como a conduta ética do xamã nativo na prática da cura.
Também serão apresentados aspectos relacionados à “Roda de Medicina”, aos
animais de poder e às Portas Reguladoras do fluxo energético voltados para
uma “experiência” capaz de trazer à tona o que foi esquecido sobre vínculo,
unidade e interdependência entre tudo que é vivente e não vivente, objetivando
abrir o que estava fechado, suavizar o que se endureceu em forma de
obstrução e penetrar num movimento transcendente, atemporal, em que se
experienciao Divino a partir de uma sensação de plenitude e inteireza e de um
espírito calmo.
**************
Palestrante: Prof. Marcelle Machado
Tema da Palestra: Massagem Champi: Conceitos e Prática
Resumo: Champi (cabeça em hindu) é uma arte milenar da Índia, também
conhecida no ocidente como Indian Head Massage. Nascida de tradições muito
antigas, é uma técnica que as mães massageavam a cabeça das filhas com
óleos para que o cabelo crescesse saudável e forte. Por outro lado, a história
prova-nos que desde os ensinamentos védicos que esta massagem faz
também parte da tradicional massagem ayurvédica. Esta massagem foi
reconhecida no ocidente nas últimas décadas como Indian Head Massage,
tendo sido adaptada e utilizada em grande escala pelas suas inúmeras
aplicações terapêuticas comprovadas, entre elas o combate ao stress, melhoria
da circulação e drenagem linfática, oxigenação do cérebro, crescimento capilar,
eliminação de dores de cabeça, combate a insónias, ansiedade, dores de
pescoço, rigidez muscular dos ombros, nuca e pescoço, sem esquecer um
profundo efeito de relaxamento e bem-estar. Esta técnica baseia-se nos
ensinamentos tradicionais ayurvédicos e inclui também ombros, nuca, orelhas e
face.
**************
Palestrante: Naturóloga Beatiz Eksterman Mastroeni e Naturóloga Larissa
Mazza Lepri Macedo Savazzoni
Tema da Palestra: "Aplicabilidade e vantagem da Alimentação Viva no
cotidiano"
Resumo: Introdução ao Crudivorismo e Alimentação Viva relevando as
vantagens e desvantagens da inserção da mesma no dia a dia com
demonstração prática do eixo central desta dieta: Suco Verde.
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*******

VIVÊNCIAS
Prof. Michelly Eggert Paschuino
Tema da Vivência: "A Dança dos 4 Elementos"
Resumo: Trata-se de uma vivência de dança terapia com meditação induzida,
potencializada com os recursos de Programação Neolinguística, Aromaterapia
e Musicoterapia. Além de movimentar o corpo, a prática favorece o auto
conhecimento e trabalha emoções reprimidas, integra o grupo e desenvolve os
outros sentidos, além da visão.
**************
Jonas Masseti
Tema da Vivência: O Papel da Meditação na Busca pelo Autoconhecimento
Resumo: Palestra sobre os principais tipos de meditação, seus efeitos,
obstáculos e contextualização, acompanhada de dinâmica sobre a prática de
contanto com a criança interior. "Jonas Masetti praticou meditação por muitos
anos com os mestres indianos de acordo com os métodos tradicionais védicos
e repassa esses ensinamentos no nível de cada um de uma maneira simples e
objetiva."
**************
Naturologa Silvia Sabbag
Tema da Vivência: "Yoga"
Resumo: Prática para melhorar a circulação, movimentar a musculatura, ativar
a respiração sincronizando com o movimento.
**************
Andrea De Callis
Tema da Vivência: Jornada do Heroi
Resumo: Jornada realizada com aplicação de técnica de recursos criativos o
qual apresenta personagens tais quais Dragão, Eu, Orfão, Inocente, Vitima,
Andarilho, Guerreiro e Sábio propiciando experiências as quais ajudam na
solução de problemas pessoais.
**************
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Ubiracy Nobrega
Tema da Vivência: Musica Terapia ao Som dos RAGAS
Resumo: Introdução aos Bijas Mantras atuando no equilíbrio dos chakras,
teoria e prática.
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