
Histórico da Naturologia 
PROFESSOR FERNANDO MAURÍCIO DA SILVA

1.1. Definição e objeto da naturologia 

Responder o que é Naturologia exige um esforço de reflexão quanto ao modo como entendemos 
o conhecimento. Isso porque nela não só o conceito de "Natureza" deve ser esclarecido, mas 
principalmente o de "logia", onde será preciso responder sobre as pretensões de cientificidade 
ou rigor aí almejados. Mas será que somente isto bastará para definir o que se entende por 
Naturologia? O que é "Naturo-logia"? Há aqui não apenas uma concepção epistemológica, mas 
principalmente uma decisão acerca da relação entre aquele que faz a ciência e o objeto de 
estudo e a atuação deste saber, o homem. Por mais difícil que isso possa parecer neste 
primeiro momento, dizer o que é a "Naturo-logia" não requer como fundamental (embora não 
se recuse de modo algum a sua relevância) apenas responder pela lógica do conhecimento – no 
que reside sua pretensão de cientificidade, nem tão pouco definir seu conceito de "natureza", o 
que não seria suficiente para determinar-lhe o campo de pesquisa, mas antes de tudo definir 
aquilo em que se constitui a sua responsabilidade e posição, a saber, o modo pelo qual se 
compreende o homem, por um lado vivente e por outro lado produtor de conhecimento. 

Natura e Logia devem ser entendidos aqui como termos correlatos. Entretanto, deve-se 
reconhecer que a Naturologia se pretende como uma forma de saber. Portanto, é imprescindível 
determinar em que consiste o estatuto de veracidade deste saber. O que ele pretende e qual 
seu método? Responder a isso significa determinar sua forma de conhecer. Qual seu objeto de 
estudo e seu campo de atuação? Esta é a pergunta que nos levará a reconhecer o seu valor e 
lugar enquanto prática acadêmica metódica. Portanto, o que devemos assegurar é o seguinte: 
ainda que um método pretenda estruturar um saber rigoroso, disso não se segue que a todo 
método deva se fundamentar em princípios gerais de uma dada ciência já determinada, mas 
sim que todo método deve fundamentar-se em princípios igualmente determinados pelo rigor 
do próprio método. Do contrário, haveria apenas um método correto para o conhecimento, o 
que não se verifica na história da ciência. Desse modo, o termo "Naturo-logia" deve ser 
explicitado tendo-se por base o esclarecimento de seu método e objeto, e não os conceitos de 
outras ciências igualmente metódicas que deveriam por ventura migrar para determinar o que 
seja a "Naturo-logia". Portanto, a definição de Naturologia exige observarmos dois aspectos: 

� Trata-se de uma logia, mas a sua razão exige um método distinto; 

� Trata-se de conhecimento acerca da natureza, mas o "natural" aqui referido não precisa ser 
compreendido no sentido das ciências naturais. 

Comecemos por definir o conceito de Natureza que norteia a Naturologia. Para tanto, deixemos 
claro estes dois pontos importantes. Primeiro, que tal conceito de natureza que será aqui 
colocado não pretende definir um conceito absoluto, pois assim como não se pode tomar 
emprestado das ciências naturais (como abaixo mostraremos) um tal conceito, também não se 
pode pelas mesmas razões oferecer um conceito definitivo de Natureza para todo e qualquer 
conhecimento; o conceito de natura que aqui se enunciará diz respeito ao método naturológico. 
E segundo, que natura determinar-se-á em correlação com o conceito de lógos, pois apenas 
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deste modo alcançaremos uma explicitação clara do que designa o termo "naturo-logia" (que 
não se trata de um "discurso sobre a natureza"). 

Etimologicamente o Ocidente dispõe de duas palavras para dizer natureza: o grego físis e o 
latim natura, que embora oriundo de famílias lingüísticas distintas, não obstante têm sido 
compreendidos como um mesmo conceito. A raiz de físis pertence ao indo-europeu bhu, em 
grego phyo, que significa vigorar ou estar de pé, ou ainda Phy ou Pha, o que brilha , o que 
surge da luz. Natura, por sua vez, compartilha do mesmo radical de "nasci" (nascer), cuja raiz 
comum é g’n (gnatura), a mesma das palavras portuguesas gerar, gênero, geração. O que 
percebemos então inicialmente é que o conceito de Natureza sofreu na história uma fusão de 
seus sentidos primitivos, onde as noções de estar a luz e gerar se confundiram. O resultado são 
concepções filosóficas e científicas que, embora distintas quanto a suas motivações, 
mantiveram em geral as mesmas conseqüências por participarem de uma mesma razão, a da 
linguagem física. Natureza é então neste contexto normativamente entendida como causa (o 
que gera) e regularidade matemática (o que vigora na luz). A seguir enunciaremos os principais 
conceitos de Natureza provindos da tradição ocidental, para que a partir deles possamos 
diferenciar o que aqui nos cabe. 

1) Conceito clássico de Natureza (Aristóteles): essência necessária e princípio de movimento. 

2) Conceito Helênico de Natureza (Estoicismo): regularidade legitimadora da lei natural. 

3) Conceito moderno de Natureza (Boyle e Kant): sistema de regras de onde é possível a 
experiência. 

4) Conceito pós-moderno de Natureza (Plotino e Hegel): exteriorização do espírito. 

5) Conceito funcional de Natureza: campo objetivo de referência possível dos modos de 
observação.  

Esta síntese, como toda classificação geral, exclui distinções e conseqüências internas de tais 
concepções e cria a ilusão de uma progressão histórica que não corresponderia aos fatos em 
uma análise mais detida. Nosso objetivo aqui é tão somente esclarecer que a Naturologia possui 
inerente ao seu método e aplicação uma concepção de "natureza" que não foi levada em conta 
pela história da ciência, embora tenha sido enunciada por alguns (a serem determinados) na 
tradição não só do Ocidente, senão também no Oriente. Mas por que não aceitar um dos 
enunciados acima? O que há com a Naturologia para que não possa conviver com o mesmo 
conceito de natureza e suas conseqüências? A questão não reside apenas no esclarecimento do 
termo natura, mas também no modo como ela é pensada, o que significa que em naturo-logia, 
este último termo já está determinado pelo primeiro, bem como o primeiro é correlato do 
segundo. Mas o que queremos dizer quando afirmamos que em "naturo-logia", logos e natura 
são termos correlatos? É o que passaremos a explicar. 

Os cinco conceitos gerais que enunciamos acima foram adotados tanto pela filosofia quanto pela 
ciência ao longo da história, variando segundo o método, princípios e aplicabilidade de cada 
ciência. Entretanto, apesar de tais distinções por vezes incomunicáveis, todos eles mantiveram 
como elemento guia uma única razão fundamental: a compreensão da natureza como um 
objeto de conhecimento. Mesmo quando o conceito de Natureza pareceria admitir em si a idéia 
de mudança (acepção 2) ou até mesmo quando tenta negar qualquer pretenção de 
determinação (5), continuou em certa medida trazendo consigo a idéia de algo em si passível 
de racionalização, tão marcantes em outras acepções aparentemente distintas (1 e 3). Talvez o 
único modo de resolver-se tal determinismo seria entender a Natureza por oposição ao Espírito 
ou a Razão, onde ela é entendia como repetição do mesmo e exteriorização desprovida de 
finalidade. Entretanto, é justamente neste conceito de Natureza (4) que encontraremos a 
oposição mais marcante entre logos e natura, o que pode ser válido para certos métodos, mas 
que exatamente é tudo o que não diz respeito ao objeto da Naturologia, sequer ao seu método. 
Portanto, por diferenciação a estes conceitos, podemos afirmar que: 

� A Naturologia não consiste em um lógos cujo objeto seria a Natureza entendida sob alguma 
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concepção de objeto a ser determinado enquanto essência. A Naturologia não é conhecimento 
da essência porque nem mesmo é um discurso da natureza. 

� A Naturologia não é vivenciação de uma experiência natural porque não pode assumir a 
Natureza na acepção 2, ou seja, não lida com leis naturais entendidas como inatas ao homem. 

� A não observação de um destes dois princípios contraria a definição de Naturologia já em sua 
terminologia, onde os termos logia e natura não se definem em si, mas em mútua referência. 

Este ultimo enunciado negativo tem a função de determinar o campo de significação dos outros 
dois, a saber: a) se a Naturologia for entendida como "discurso sobre a natureza", seu objeto 
corre o risco de confundir-se com os das ciências naturais, especialmente a biologia e a 
fisiologia. Entretanto, a Naturologia não é uma negação destas, assim como a psicologia, a 
psicanálise, as artes ou até mesmo a medicina, quando não encontram ou não assumem o 
método e os princípios de uma ciência da natureza, nem por isso as negam. Logo, Naturologia 
não é ciência da Natureza. b) se a Naturologia for entendida como técnica de vivenciação 
natural, novamente ela corre o risco de confundir-se com o objeto de outras ciências, agora o 
das ciência humanas, especialmente a psicologia, a antropologia e a psicanálise. 

Aqui se esclarece o lugar da dificuldade em definir-se a Naturologia: se não é ciência natural e 
ciência humana, então o que é? Uma vez que resulta difícil e impróprio supor um terceiro nível, 
como se não bastasse as dificuldades metodológicas existentes no convívio entre estes dois, 
deveríamos acaso dizer que a Naturologia não é uma ciência? Vemos então que o problema 
transpassa o conceito de natureza e exige o esclarecimento do que o termo logos designa em 
"naturo-logia".  

Primeiramente devemos reconhecer que não se segue do conceito de "rigor" o de "ciência". Um 
estudo pode ser rico em rigor sem ser científico, desde que não careça de método. Podemos 
observar como exemplo o caso da medicina, da psicanálise e da arte. Nestes três casos 
observamos rigor metodológico, que pode vir fundamentado no conhecimento científico (mesmo 
na arte, que pode valer-se de teorias da percepção), mas que nem por isso diz respeito a sua 
prática efetiva. Entretanto, a teoria da arte, a teoria do ego e a teoria do padecimento 
(patologia) não possuem um objeto observável com o mesmo estatuto das ciências naturais, 
mas ainda assim possuem fixados sua área acadêmica e seu campo de aplicação. 

O que designa então o termo lógos em Naturologia? Ele deve ser entendido distintamente do 
método das ciências naturais, norteadores dos cinco conceitos de natureza que vimos acima e 
que inclusive foi adotado em grande parte pelas ciências humanas (salvo casos mais recentes). 
Logo, esta "logia" não é conhecimento da natureza, nem na acepção de um método empírico, 
nem de um método intelectualista. Em "Naturo-logia", a "logia" deve ser entendida como 
intrínseca a natureza e, por isso, não pode tratar-se de um método de conhecimento que 
observa a natureza como algo externo e atemporal. Isso porque natureza não é entendida 
como essência, ou seja, recusa-se justamente a noção medieval de natura. Também não 
entende natureza como regularidade, causalidade, sistema de regras, etc, rejeitando então o 
conceito aristotélico de físis. No título "naturologia", natureza deve ser entendida proximamente 
ao conceito grego de Físis, anterior a definição clássica de físis (1) dada por Aristóteles. Por isso 
não se utiliza aqui o termo "Fisiologia" ou "Fisioterapia" (que em termos diz o mesmo que 
"Naturologia"), para não confundir-se com o conceito físico de Natureza. A palavra "naturologia" 
quer marcar esta diferença, sem entretanto, confundir-se com um discurso sobre a natura em 
seu sentido latino. A Naturologia é essencialmente contemporânea, e seu sentido somente pode 
ser entendido pela compreensão do seu lugar entre as formas de conhecimento atual. A 
Naturologia não legitima a si mesma; quem o faz é algum acontecimento que nos dois últimos 
séculos a motivou no Ocidente. É isto o que é preciso entender e o que procuraremos explicitar. 

Em "naturologia", físis e logos não designam mais natura e ratio (natureza e razão). O que é 
então o "natural" e o "conhecível" aí referidos? Certamente há uma físis e um lógos, mas 
compreendidos em uma bi-implicação (não lógica, senão existencial). Esta relação entre a 
natureza e o conhecimento não é apenas o que o termo "Naturo-logia" pretende designar. Esta 
é precisamente aquilo a qual a Naturologia pretende se ocupar. A relação essencial entre físis e 
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logos é o próprio objeto da Naturologia.  

O "logos" para a Naturologia deve ser entendido em sua acepção existencial, quer dizer: o 
pensamento situado em mundo do qual ele não pode prescindir para pensar. 
Consequentemente, o mundo aí pensado não é o objeto do pensamento, pois este não pode 
sair do mundo para ser o que é. Aqui se faz necessário um novo esclarecimento no que diz 
respeito ao existencialismo.  

1) admitindo-se a concepção existencial de conhecimento, o conceito de mundo passa a ser 
mais fundamental que o conceito de natureza, de modo que poderia-se objetar que a 
naturologia não possa de uma cosmologia (discurso sobre o mundo). É aqui pois, que reside o 
privilegio da Naturologia: há na constituição de mundo uma estrutura chamada "Natureza", que 
desígna um movimento ambíguo, não dos entes físicos , nem da psique humana, mas do 
próprio modo de viver do homem. A ambiguídade mais fundamental que o conceito de Natureza 
permite entender é justamente a relação corpo e espírito, o objeto da Naturologia. Entretanto, 
aqui deve-se escapar a qualquer fisiologia e psicologia – a Naturologia não se confunde com 
estas disciplinas. Como enunciou-se, natureza não deve ser entendida como princípio, como 
causa ou como permanência. Todos estes conceitos pensam a Natureza em sentido atemporal. 
O que aqui se pretende é o contrário disso: o modo como o homem, na mesma medida em que 
pensa e age, vivencia tanto o corpo quanto o espírito. Não cabe para a Naturologia as categoria 
de Espírito e Corpo em suas acepções clássicas; eles devem ser entendidos em sua 
ambigüidade existencial. Portanto, chamamos natureza a condição encarnada de uma vivência 
temporal humana. Se bem entendida esta definição, o "humano" aí referido deverá ser um 
acréscimo desnecessário.  

2) O objeto da Naturologia não é o mundo, mas apenas a natureza encarnada em um mundo, 
que põe para si o físico e o psicológico como objetos. Sem esta distinção correremos o risco de 
confundir Naturologia com fenomenologia como método psicológico. A Naturologia não é uma 
psicologia , assim como não é uma fisiologia. No entanto, deve-se admitir que tanto o 
existencialismo quanto a fenomenologia representam passos fundamentais para a possibilidade 
do surgimento da Naturologia, de modo a representarem métodos familiares (uma vez que 
ambos rompem justamente com o conceito tradicional de "Natureza"). Desse modo, técnicas 
como a somoterapia, por um lado, e a Reprogramação Postural Global, por outro, representam 
ora na psicologia, ora na fisioterapia, manifestações daquela compreensão de natureza acima 
referida. Vê-se que a Naturologia não é uma pretensão gratuita e distante da tradição.  

3) Para entendermos o conceito de natureza aqui operante, enquanto vivencia encarnada, 
teremos que dar um passo atrás da fenomenologia e existencialismo do ultimo século, o que 
justificará a diferenciação acima enunciada. Trata-se de resgatar o modo como a relação 
homem e natureza foi entendida na obra de Nietzsche. Em A Gaia Ciência (aforismo 1) o autor 
define o homem pela seguinte condição: somos os que precisam acreditar que nossa 
existências tem sentido para continuarmos existindo, sendo este sentido criado por nós e não 
anterior a nós mesmos. No bloco de anotações do autor referente ao segundo livro desta obra 
podemos ler que "reconhecer o indivíduo como engano não significa optar pelo autruísmo (...), 
mas sim "para além do eu e do tu, sentir cosmicamente". O que se deve notar aqui é que 
funda-se o sentido da existênia humana na própria físis, uma vez que "sentir" é algo que diz 
respeito não apenas ao indivíduo, mas principalmente a físis como um todo. A partir disso 
então, o autor define sua pretensão: "...minha tarefa: 1) duzumanizar a físis", ou seja, não 
aplicar categorias antropomórficas à natureza, desmitologizá-la e desreligiozizá-la., 2)"e depois 
a renaturalização do homem  
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