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RESUMO 

A Naturologia é um campo de conhecimento recente no âmbito acadêmico 

brasileiro, existem apenas duas graduações, uma em Santa Catarina na UNISUL 

e outra em São Paulo na UAM A produção científica das graduações são 

grandes contribuintes para o saber naturológico. O curso de Naturologia da 

Universidade Anhembi Morumbi tem, nesse sentido, uma significativa 

contribuição no processo de edificação e consolidação desta área do saber e por 

isso, o levantamento e análise de seu acervo é de vital importância para o 

fortalecimento da Naturologia brasileira. O objetivo do trabalho é realizar um 

levantamento e catalogação e criação de um banco de dados dos trabalhos 

produzidos ao longo dos 13 anos de formação do curso e traçar um perfil da 

produção acadêmica do curso de Naturologia na UAM. Utilizamos como 

sistematização dos dados uma análise quantitativa simples para traçar um perfil 

dessa produção. A presente pesquisa encontra-se na fase de análise dos dados 

foram levantados 251. Destes até o presente momento foram analisados: 48 com 

abordagem de método misto quali/quanti, 124 qualitativos, 79 quantitativos, 102 

são pluritemáticos e 149 unitemáticos, divididos em 67 subtemas e agrupados 

em 8 temas gerais. 

INTRODUÇÃO 

A Naturologia é uma nova área da ciência da saúde, embasada em um 

pensamento transdisciplinar que dialoga com diversas áreas do conhecimento. 

Opera transitando entre várias racionalidades e práticas médicas. Incorpora 

princípios tradicionais e modernos de cuidados em saúde. A atuação 

naturológica também se diferencia dentro do campo da saúde porque procura 

incorporar uma visão vitalista e integrativa no cuidar. Segundo Sabbag et al. 

(2013) a Naturologia respeita a singularidade de cada ser, compreende a 

multidimensionalidade, busca o bem-estar, qualidade de vida e saúde a partir 

da abordagem terapêutica em interagência e do uso de ferramentas presentes 

nas práticas integrativas e complementares. 

A primeira turma de Naturologia do curso da Universidade Anhembi 

Morumbi foi formada em 2005/2 e ao longo desses 13 anos um considerável 

acervo de produção acadêmica (TCC´s) foi gerado. Segundo Silva (2012), a 



 

produção acadêmica da instituição, entre os anos de 2005 a 2010, constava de 

127 trabalhos. Mendes e Pereira (2015) apontam que no período de 2011 a 

2014 foram produzidos pelo curso paulista mais 64 trabalhos de conclusão de 

curso. Perfazendo entre os anos de 2005 a 2014 um total, de 181 trabalhos.  

Sendo uma área recente no âmbito acadêmico recentemente em 

agosto/2018 foi inaugurada a primeira pós graduação em Naturologia clínica 

pela UNISUL, entretanto, a produção científica primária se configura como o 

grande patrimônio intelectual da Naturologia no Brasil. Ainda que se encontre 

Naturólogos com especialização, mestrados e doutorados esses são realizados 

em outras áreas que não a de formação original desses pesquisadores. 

OBJETIVOS 

Criar um banco de dados dos trabalhos de conclusão de curso do 

bacharelado em Naturologia da Universidade Anhembi Morumbi e traçar um 

perfil da produção acadêmica desse banco de dados de 2005 a 2018/01. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se caracteriza por ser uma pesquisa tanto de levantamento 

de dados secundários, quanto de análise quantitativa de dados a partir do 

cruzamento das informações disponíveis no banco de dados 

DESENVOLVIMENTO 

A presente pesquisa encontra-se na fase de análise dos dados. Já foi realizado 

levantamento dos tcc’s e a tabulação dos mesmos nos seguintes critérios: Ano, 

Autor, Título, Tema, Coleta de dados, Abordagem da metodologia, Objetivo 

geral do trabalho, Orientador, Coorientador, Palavras-chaves e Disponibilidade 

de acesso na biblioteca encontra-se realizado em uma planilha do Excel com 

um total de 251 trabalhos entre os anos de 2005 a 2018. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram encontrados o total de 251 trabalhos e sua disponibilidade na biblioteca 

da UAM. Destes até o presente momento foram classificados por temas e 

metodologia. Como segue nos gráficos a seguir. 

Gráfico 1: Divisão dos 8 temas gerais, onde encontra-se 67 temas subdivididos.  



 

 

Gráfico 2: Métodos de abordagem classificados em Qualitativos, Quantitativos 

e Quali/Quanti 
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BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE ANHEMEBI MORUMBI. Disponpivel em: 

<http://portal.anhembi.br/biblioteca/#tab1> 

Terapias Manuais; 
24 Terapias pela Cor; 

19

Terapias pela Arte; 
11

Recursos 
Biohídricos; 6
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Médicas; 110
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