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Apresentação
Desde a criação do seu primeiro curso no país, a Naturologia
vem aprimorando e consolidando seu objetivo de formar profissionais que contribuam para o atendimento das demandas na área da
saúde; profissionais capazes de lidar com os aspectos problemáticos
desse campo, preparados não só para satisfazer as necessidades dos
indivíduos nos processos de vida, saúde e adoecimento, como também para ajudá-los a participar ativamente desses processos, de
maneira que eles venham a conquistar maior autonomia na vida.
O tema principal do VIII Congresso Brasileiro de Naturologia
é “Exercício Profissional: bases teóricas, avanços e realidade nacional”. Para um melhor desenvolvimento desse tema, nas palestras,
mesas-redondas e plenárias concernentes à atuação do naturólogo
serão abordados aspectos como relação de interagência, Naturologia
clínica, Naturologia social, a relação entre Naturologia e Naturopatia,
e a educação e pesquisa em Naturologia.
Os objetivos maiores do VIII Congresso Brasileiro de Naturologia são discutir o papel da Naturologia na sociedade, apresentar
evidências científicas e empíricas dos sistemas de avaliação e tratamento da Naturologia, aprofundar conceitos relacionados à relação
de interagência e à Naturopatia, discutir as habilidades e competências que o profissional de Naturologia deve desenvolver para ser capaz de atuar no campo da Naturologia clínica, e a Naturologia social.
Esse evento é de extrema importância para a consolidação
da Naturologia! É um momento para os naturólogos e estudantes se
unirem em uma ação solidária e participativa em prol do fortalecimento e do reconhecimento da profissão.
Participe, faça parte desta construção!

Os organizadores
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Programação
Quar ta-fe ira: 21 de outubro de 2015
Horário

Atividade

8h00-8h30
8h30-10h00

Tema

Palestrantes

RECEPÇÃO

IV Jornada de
Estudos do
Símbolo da
Naturologia*

Apresentação dos
dados da pesquisa
e do Símbolo da
Naturologia

Nat.
Nat.
Nat.
Nat.
Nat.

Esp. Andrea de Callis
Esp. Flavia Placeres
Esp. Silvia H. F. Sabbag
Beatriz M. R. Nogueira
Me. Fábio L. Stern

COFFEE BREAK

10h30-12h00

VI Fórum
Conceitual de
Naturologia*

13h30-15h30

Mesa redonda

Aproximações e
distanciamentos
entre Naturologia e
Naturopatia

Nat. Me. Caio F. S. Portella
Nat. Me. Diogo V. Teixeira
Nat. Me. Fábio L. Stern
Dra. Adriana Elias M. da Silva

ALMOÇO

Exercício
profissional

Prof. Cid R. B. Pimentel
Nat. Mayara Passos

COFFEE BREAK

16h00-17h30

Plenária

Discussões acerca
do exercício profissional

Representante do Símbolo
Representante do Fórum
Representante da Mesa
Redonda

COFFEE BREAK

18h00-18h30

Abertura do VIII
Congresso
Brasileiro de
Naturologia

Instituições representativas

Nat. Me. Daniel Maurício de
Oliveira Rodrigues
Nat. Esp. Andrea de Callis
Nat. Beatriz M. R. Nogueira
Dra. Karen Cristine Abraão
Dr. Emilio Telesi Junior
Nat. Me. Caio F. S. Portella
Fabiana de Almeida Andrade
Gustavo J. Droguetti Lanza

18h30-19h30

Palestra de
abertura

Exercício profissional da Naturopatia

MD Maria Valdez

*

Aberto ao público
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Quinta-fe ira: 22 de outubro de 2015
Horário

Atividade

Tema

8h00-8h20

Vivência

Conhecendo-se

Nat. Esp. Andrea de Callis

Mesa redonda

A utilização de
Fitoterapia e MTC
para o naturólogo

Dr. Wu Tou Kwang
Dr. Sergio Tinoco Panizza

8h30-10h00

Palestrantes

COFFEE BREAK

10h30-12h00

II Mostra da ExpoNaturo

Nat. Mad. Marcelle Machado
Dr. Fernando Hellmann

ALMOÇO

13h30-13h50

Vivência

Meditação

14h00-16h00

Palestra

A Naturopatia nos
Estados Unidos

Nat. Me. Caio F. S. Portella
MD Maria Valdez

COFFEE BREAK

16h30-18h00

Mesa redonda

Infravermelho
longo

Nat. Dr. Francisco J. Cidral Fo.

18h00-19h00

Lançamentos de
livros e revistas

Coquetel

Nat. Me. Daniel Maurício de
Oliveira Rodrigues

Sexta-feir a: 23 de outubro de 2015
Horário

Atividade

Tema

Palestrantes

8h00-8h20

Vivência

Ioga

Nat. Esp. Silvia H. F. Sabbag

Mesa redonda

Saúde

8h30-10h00

Dr. Ricardo José Leme
Plínio Cutait

COFFEE BREAK

10h30-12h00

Apresentação de trabalhos científicos

Nat. Drad. Paula C. Ishkanian
Nat. Drad. Raquel L. Antonio

ALMOÇO

13h30-13h50

Vivência

Chi Gong

14h00-16h00

Mesa redonda

Naturologia social

Nat. Drad. Paula C. Ishkanian
Dr. Silas Guerriero
Nat. Me. Diogo V. Teixeira

COFFEE BREAK

16h30-18h00

II Mostra da ExpoNaturo
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Nat. Mad. Marcelle Machado
Dr. Fernando Hellmann

Sábado: 24 de outubro de 2015
Horário

Atividade

Tema

8h00-8h20

Vivência

Corpo + Aroma

8h30-10h00

Palestra

Naturologia e
Naturopatia:
história recente de
um passado
distante

Palestrantes
Nat. Vanessa C. B. Pereira
Nat. Dr. Fernando Hellmann
Nat. Me. Daniel Maurício de
Oliveira Rodrigues

COFFEE BREAK

10h30-12h00

Apresentação de trabalhos científicos

Nat. Drad. Paula C. Ishkanian
Nat. Drad. Raquel L. Antonio

ALMOÇO

13h30-13h50

Vivência

Dança circular

Nat. Esp. Vivian A. S. Malva

14h00-16h00

Mesa redonda

Relação de
interagência

Dr. Fernando Hellmann
Dra. Adriana Elias M. da Silva

COFFEE BREAK

16h30-18h00

18h00-21h00

Fechamento

Leitura da carta

CONFRATERNIZAÇÃO – HAPPY HOUR

Programação sujeita a alterações
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Nat. Me. Daniel Maurício de
Oliveira Rodrigues
Nat. Esp. Andrea de Callis
Nat. Beatriz M. R. Nogueira
Nat. Me. Caio F. S. Portella
Fabiana de Almeida Andrade
Gustavo J. Droguetti Lanza

Palestrantes e mediadores
Adriana Elias Magno da Silva é graduada em Ciências Sociais (UFS), mestra e doutora em Antropologia (PUC-SP), professora do curso de Naturologia
da UAM, coordenadora do NEPECS, pesquisadora associada do grupo de pesquisa Itinerários Intelectuais,
Imagem e Sociedade (UFS), e editora associada da
revista Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares.

Andrea Lucila Lanfranchi de Callis é bacharela
em Naturologia (UAM) e em Comunicação (FAAP),
possuindo especialização em Arteterapia (FACIS) e
CEAG (FGV). É a atual presidente da APANAT, e diretora de marketing da SBNAT.

Beatriz Mendes Reis Nogueira é graduada em
Naturologia Aplicada (UNISUL) e presidente da
ABRANA. Colabora com os GT “Projeto de Lei
3804/2012” (que visa à regulamentação da profissão
de naturólogo), “Naturologia no SUS”, e “Símbolo da
Profissão”. É também empreendedora do Projeto Naturologia na Praça, da Feira da Freguesia em parceria
com a Casa da Cultura, SEBRAE e Prefeitura de São
José/SC.
Caio Fábio Schlechta Portela é naturólogo com
formação especifica em fitoterapia (UAM), mestre em
Ciências (FSP-USP), coordenador e docente do curso
de Naturologia da UAM, e docente da Pós-Graduação
em Dor e Pós-Graduação em Ortopedia Multiprofissional do IIEPAE. É também naturólogo no Instituto
Transdisciplinar Intedor e Espaço Integral Saúde, sócio Fundador da APANAT e o diretor de Tecnologia da
Informação da SBNAT.
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Cid R. B. Pimentel é professor, consultor, especializado em Administração e Organização de Serviços.
Trabalhou no HSPM de São Paulo, e foi diretor de vários hospitais, dentre eles o Hospital das Clínicas, o
Hospital do Câncer em São Paulo, o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro e o Hospital do Juquery. Hoje
está na Secretaria de Higiene e Saúde do Estado de
São Paulo. É também membro do Conselho Nacional
de Saúde, do Conselho Nacional de Previdência Social, entre outros.
Daniel M. O. Rodrigues é naturólogo (UNISUL) e
mestre em Saúde Coletiva (UFSC), com formação em
Acupuntura/MTC e pós-graduação em Estética Facial
e Corporal (UNIVALI). Líder do Núcleo de Pesquisa

em Naturologia e Práticas Integrativas e Complementares e editor-chefe dos Cadernos de Naturologia e
Terapias Complementares, é presidente da SBNAT e
vice-coordenador do curso de Naturologia da
UNISUL. Participou da elaboração do PL 3804/12 para regulamentação da profissão de naturólogo.
Diogo Virgilio Teixeira é mestre em Antropologia
Social (UFSC) e naturólogo (UNISUL). Ainda na graduação, iniciou contato com povos indígenas, o que
culminou em seu interesse pela disciplina antropológica. No mestrado, realizou uma pesquisa de campo
que resultou na primeira etnografia sobre a Naturologia no Brasil. A partir de seu estudo, vem trabalhando nas reflexões acerca da construção teórica
e epistemológica do campo de saber naturológico.
Emilio Telesi Jr. é médico (UNICAMP), mestre em
Medicina (USP), doutor em Serviços de Saúde (USP)
e foi professor adjunto da FMJ, onde criou o curso de
Medicina Tradicional Chinesa, o qual foi coordenador
até 2012. Foi médico sanitarista da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo de 1976 a 2013, e atualmente coordena a área técnica de Medicinas Tradi-

cionais, Homeopatia e Práticas Integrativas e Complementares da Secretaria Municipal da Saúde, da cidade de São Paulo.
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Fabiana de Almeida Andrade é estudante de Naturologia (UAM), membro da APANAT, do Núcleo de

Estudo e Pesquisa em Naturologia, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e Meio Ambiente, e
do Grupo de Estudo do Exercício Profissional da Naturologia. Presidente do CA do curso de Naturologia da
UAM, atua como terapeuta na Casa das Imagens.

Fábio Stern é professor do curso de Naturologia da
UNISUL e mestre em Ciências da Religião (PUC-SP),
onde estudou as relações entre as espiritualidades da
Nova Era e a Naturologia. Bacharel em Naturologia
(UNISUL), possui especialização em Ciências da Religião (PUC-SP) e extensão universitária em Psicologia
da Religião (PUC-SP). É autor do livro Os Aspectos

Sutis, Simbólicos e Sagrados das Plantas Medicinais
(ed. Appris) e membro dos grupos de pesquisa Artécnologia & Experiência (UNISUL) e NEO (PUC-SP).
Fernando Hellmann é naturólogo (UNISUL), com
especialização em Fitoterapia (Instituto de Saúde Dr.
Bezerra de Menezes), formação em Bioética Clínica e
Social (RedBioética UNESCO), Cromopuntura (Instituto Peter Mandel), mestrado em Saúde Pública (UFSC)
e doutorado em Saúde Coletiva (UFSC). É editor-adjunto da revista Cadernos de Naturologia e Terapias
Complementares e professor do curso de Saúde Coletiva da UFPR.

Flávia Placeres é bacharela em Naturologia (UAM),
com especialização em Psicologia Analítica/Junguiana
(FACIS) e Iridologia (FACIS). É a vice-presidente da
SBNAT e também a vice-presidente da APANAT.
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Francisco José Cidral Fo é naturólogo (UNISUL),
especialista em Acupuntura e Massoterapia Chinesa
(UNISUL), mestre e doutor em Neurociências (UFSC),
e pós-doutor em Ciências da Saúde (UNISUL). Diretor
de pesquisa e desenvolvimento da Multiple Energy
Technologies (Pittsburgh, EUA), trabalha no desenvolvimento de produtos relacionados a terapias integrativas e complementares. É colaborador do Laboratório de Neurociências Experimental da UNISUL e diretor de relações internacionais da SBNAT.

Stephany Nicolli Dourado Fonseca é graduanda
do 8º semestre de Naturologia pela UAM.

Gustavo Jubiraci Droguetti Lanza é bacharel em
Relações Internacionais, estudante de Naturologia
(UNISUL), estagiário do Espaço das Práticas Integrativas e Complementares, a clínica-escola do curso de
Naturologia da UNISUL, e presidente do CA do curso
de Naturologia da UNISUL.

Helena Garibotti Barbosa é bacharela em Naturologia (UAM), especialista em massoterapia e acupuntura. Atua com atendimento clínico terapêutico e estético há oito anos com foco em massoterapia aplicada na diagnose, no tratamento e no bem-estar.
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Karen Cristine Abrão é médica (FEPAR) ginecologista e obstetra, e doutora em Medicina (USP). Diretora da Escola da Saúde da UAM, é docente da disciplina de Saúde da Mulher na UAM e pesquisadora colaboradora do Departamento de Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP.

Liliane Ribeiro é bacharela em Naturologia (UAM),
com pós-graduação em Acupuntura (ETOSP) e especialista em Iridologia. Atua em atendimento empresarial pela Provence Consultoria & Produtos e com atendimentos em grupo na Associação Assistencial e
Educacional Casa do Zezinho.

Luisa Nuernberg Losso é graduada em Naturologia
(UNISUL), possui especialização em Acupuntura
(IBRATE), mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (UFSC), e trabalha como Naturóloga na ALESC.

Marcelle Souza Lima Machado é mestranda em
Ciências da Saúde, especialista em Terapia Floral, Iridologia, Medicina Tradicional Chinesa e Āyurveda. É
Naturóloga (UAM), docente em cursos de pósgraduação e graduação na UAM.
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Maria Valdez é médica naturopata (NCNM) e professora da Pós-Graduação em Saúde Global e Nutrição da NCNM (EUA). Trabalhou voluntariamente no
leste africano e sudeste asiático. Seu foco de estudo
são as medicinas indígenas, em especial variações
culturais das práticas de saúde mental. É membro do
conselho de administração dos projetos Antropologia
do Projeto Herbal, Artistas do Zimbábue e Sabedoria
dos Mais Velhos.

Mayara Passos é bacharela em Naturologia (UAM).

Otavio Croce Dias é professor infantil na rede municipal de Ubatuba, facilitador no OSHO Meditation
Center e colaborador no setor de Transdisciplinaridade Aplicada à Saúde no departamento de Medicina
Preventiva da UNIFESP.

Paula C. Ischkanian é doutoranda em Ciências
(FSP/USP), mestra em Ciências (FSP/USP) e bacharela em Naturologia Aplicada (UNISUL). É coordenadora
do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Naturologia,

Práticas Integrativas e Complementares e Meio Ambiente (FSP/USP) e diretora de ensino da SBNAT,
possuindo experiência na área de Saúde Coletiva com
ênfase em Saúde Pública, atuando principalmente
nos seguintes temas: Naturologia, promoção da saúde, educação em saúde, PIC e saúde pública.
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Plínio Cutait é coordenador do Centro de Cuidados
Integrativos no Hospital Sírio Libanês. Instrutor de
reiki pelo sistema Usui Shiki Ryoho, é membro da associação internacional The Reiki Alliance.

Priscila Silvestrelli é bacharela em Naturologia
(UAM), pós-graduada em Homeopatia (UNIASSELVI)
e possui formação em acupuntura pela World Federation of Chinese Medicine Societies . Técnica e consultora de saúde e bem-estar no Espaço Althernativa
Saúde.

Raquel Luna Antonio é naturóloga (UAM) especialista em Fitoterapia e mestre em Ciências. Atualmente dedica-se ao doutorado na UNIFESP e à especialização em acupuntura. É professora de Naturologia da
UAM. Pesquisadora de medicinas tradicionais, práticas contemplativas e plantas medicinais, e a interface
destas práticas com as neurociências.

Raquel Portes Oliva é bacharela em Naturologia
(UAM) e atua como doula há seis anos. Acompanha
gestantes e parturientes utilizando a Naturologia como ferramenta de incentivo do parto natural.
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Ricardo José de Almeida Leme é Médico Neurocirurgia (HCFMUSP), doutor em Ciências (ICBUSP) e
especialista em Medicina Antroposófica (ABMA). Atualmente é graduando em Física (USP), e pesquisador
UNIFESP-CNPq. È autor do livro Saúde é Consciência.

Sérgio T. Panizza é farmacêutico industrial dedicado à fitoterapia, possuindo diversos livros publicados
na área. Proprietário responsável pela farmácia Phytoshop e diretor do Laboratório Panizza, é o atual
presidente do CONBRAFITO e da ABRAPHYTO. É
membro da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no CRF-SP, além de conselheiro
do Instituto 5 Elementos e membro da Comissão de
Acupuntura e Medicina Chinesa pelo CFF.
Silas Guerriero é professor associado do Programa
de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC-SP.
Mestre e doutor em Antropologia, é pesquisador na
área da Antropologia da Religião, especialmente sobre novos movimentos religiosos e religião na modernidade. É autor dos livros Novos Movimentos Religiosos (Ed. Paulinas) e A Magia Existe? (Ed. Paulus),
e organizador dos livros O Estudo das Religiões (Ed.
Paulinas) e Antropos e Psiquê (Ed. Olho D´água), além de vários artigos em periódicos científicos.
Silvia H. Fabbri Sabbag é naturóloga (UAM) com
formação específica em Fitoterapia (UAM) e pós-graduação em Yoga (FMU). Ministrar cursos de meditação, fitoterapia e shantala. É diretora administrativa
da APANAT, diretora de benefícios e previdência da
SBNAT, e atua no GT do PL 3804/2012, para a regulamentação da profissão de naturólogo. Possui formação em Lideranças Comunitárias para Prevenção
do Uso de Drogas (UFSC), e em Florais da Califórnia
(Flower Essence Society , EUA).
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Vanessa Castelo Branco Pereira é naturóloga
(UAM) e graduanda em Pedagogia. Aromaterapeuta,
pesquisadora e professora do Instituto By Samia de
aromaterapia, é também gestora de projetos e planejamentos de serviços multidisciplinares.

Vivian Angélica dos Santos Malva é bacharela em
Naturologia (UAM) e possui bacharelado e licenciatura em Matemática (FSA).

Wu Tou Kwang é formado em Medicina (USP) e
professor de acupuntura e terapias naturais. Foi o
primeiro médico a colocar próteses metálicas por
cateterismo no Brasil. Teve seu CRM caçado por defender o uso da acupuntura e da fitoterapia por todo profissional da saúde. Vencedor de duas honras
ao mérito do Instituto Brasil-China de Acupuntura, e
dois prêmios da AMBI por seu pioneirismo em Iridologia. É presidente emérito do SATOSP desde 2002,
e conselheiro da AZYMEC e da AMECA.
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VI Fórum Conceitual De Naturologia
No ultimo Fórum Conceitual de Naturologia (FCN), realizado
concomitantemente com o VII CONBRANATU, em 2014 na Grande
Florianópolis, foi proposta uma discussão sobre uma questão que se
mostrou central para a constituição e fundamentação da Naturologia: como lidar com a dicotomia tradicional-moderno, visto que por um
longo período de nossa história foi considerado que a área se estruturava a partir das chamadas medicinas tradicionais. Esse fórum, o
primeiro com um tema delimitado para a submissão dos papers, demonstrou-se bastante eficaz em aprofundar as discussões epistemológicas, dialogando com a temática central do evento. Não apenas
isso, problematizou concepções adotadas até então sem maiores dis cussões pelo campo.
Nesse ano, o FCN seguirá o mesmo modelo, adotando como
tema a relação entre a Naturologia e a Naturopatia em resposta à temática do CONBRANATU atual: o exercício profissional do naturólogo. Se, em um primeiro momento, as formações de Naturologia buscaram distanciar-se da Naturopatia, desde o início da década de
2010 são observados movimentos à aproximação entre as duas áreas, visando maior visibilidade política e reconhecimento social. Por
um lado, essa aproximação parece ir ao encontro dos documentos
editados pela Organização Mundial da Saúde, que utilizam a nomenclatura “Naturopatia” – o que, por si só, poderia trazer maior suporte
político para nossa profissão. No entanto, ainda há pouca discussão
sobre as divergências e similaridades entre as duas áreas.
Nesse sentido, compreendendo no FCN um espaço propício à
discussão que o campo demanda acerca disso, convidamos todos os
naturólogos – participantes ou não do CONBRANATU desse ano –, a
nos enviarem papers com considerações a respeito das convergências e divergências entre os dois campos.
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São estas questões, que nós, organizadores do VI FCN, colocamos aos Naturólogos e propomos como avanço nas discussões teórico-epistemológicas na Naturologia.

OBJETIVOS DO FÓRUM
Objetivos Gerais dos FCN



Proporcionar avanços no conhecimento teórico em Naturologia,
principalmente no tocante às diretrizes epistemológicas;
Proporcionar o acesso e a reflexão sobre temas fundamentais da
Naturologia, incluindo a práxis naturológica, o ensino e sua interface com as bases teóricas.

Objetivos específic os do VI FCN



Naturologia e Naturopatia: diferenças e semelhanças teórico-práticas.
Contribuições conceituais sobre a prática naturológica.

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


O V Fórum Conceitual de Naturologia será um evento gratuito e
aberto ao público.
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As discussões ocorrerão mediante a apresentação de papers (escritos) acerca da reflexão teórico-epistemológica da Naturologia.
Cada autor que tiver seu paper selecionado terá um tempo de apresentação oral a ser definido posteriormente, conforme o número de trabalhos aprovados.
As mesas de discussão ocorrerão entre os autores dos papers selecionados e 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 por objetivo organizar os conteúdos a
serem discutidos no fórum.

NORMAS DE SUBMISSÃO DE PAPERS







Os papers devem contemplar reflexões teórico-críticas acerca os
fundamentos e princípios da Naturologia, com enfoque preferencialmente voltado às diferenças e semelhanças entre Naturologia e Naturopatia ou a questões teóricas sobre o exercício profissional do Naturólogo.
A estrutura do texto é livre, no entanto deve ser organizada e
clara.
Os papers devem tratar de uma problemática específica e devem
ser fundamentados preferencialmente em correntes de pensamento epistemológicas, sociológicas, filosóficas, ou mesmo na
experiência prática, sendo as ideias de outros autores devidamente referenciadas.
Os trabalhos deverão ser produzidos necessariamente por naturólogos formados, estudantes de Naturologia ou professores do
curso de Naturologia.
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Os trabalhos deverão ter no mínimo 3 páginas e no máximo 10
páginas. Tamanho de papel A4, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado e margens de 2,5 cm.
Os papers devem ser enviados até o dia 11 de outubro de
2015 para o seguinte e-mail:
forumconceitualdenaturologia@gmail.com
A resposta de aprovação do paper será atribuída no prazo de 7
dias.

Critér ios de seleção dos papers






Adequação do tema proposto aos objetivos do fórum;
Estrutura e adequação às normas de submissão;
Relevância e contribuição do paper;
Dedicação e cuidado em relação ao tema tratado;
Organização dos conteúdos, referências e 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.

Caio Fábio Portela
Diogo V. Teixeira
Fábio L. Stern
Adriana Elias Magno da Silva
Comissão Organizadora do VI FCN
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Papers do VI Fórum
Conceitual de Naturologia

UMA BREVE REFLEXÃO ACERCA DA ÓTICA DE
COSMOVISÃO A PARTIR DE APOSTEL E VAN DER
VEKEN E SUAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA
A NATUROLOGIA
Ana Luisa Prosperi Leite*

Sempre que reflito a respeito dos diferenciais epistemológicos da Naturologia para com outras profissões da área da saúde, observo que meus devaneios continuamente me conduzem a um mesmo lugar, o qual seria a ideia da emergência de uma cosmovisão
própria ao nosso campo de saber. Portanto, ao contemplar a proposta deste VI Fórum Conceitual, que visa à discussão acerca das diferenças e proximidades entre Naturologia e Naturopatia, optei por seguir esta trilha, à qual acredito que poderá vir a contribuir nas delimitações e, por que não?, expansões relativas à nossa profissão.
A perspectiva de cosmovisão (Weltanschauung, em alemão)
que pretendo expor foi inicialmente proposta pelos filósofos belgas
Leo Apostel e Jan Van der Veken, a partir do tratado Worldviews:
from fragmentation to integration (1991) e consolidada posteriormente com a criação, em 1995, do grupo de Estudos Interdisciplinares
na Vrije Universiteit Brussel, localizada em Bruxelas, na Bélgica. O
termo cosmovisão, como demonstrado por Vidal (2008), vem sendo
usado não somente nos domínios na filosofia, mas igualmente entre
as disciplinas da antropologia, teologia e educação; não obstante,
dificilmente pode ser observada uma definição precisa deste vocábulo quando exposto. Apostel e Van der Veken (1991 apud AERTS
et al., 1994) apresentam a cosmovisão como um conjunto coerente
de conceitos que permite a construção de uma imagem global de
mundo, assim como a compreensão de tantos elementos da nossa
*

Mestranda em Ciências da Religião (PUC-SP), bacharela em Naturologia Aplicada
(UNISUL). E-mail: isaprosperi@hotmail.com
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experiência quanto possível. Para um maior entendimento desta
prévia, devemos postular que a ideia de “mundo” aqui utilizada não
deverá ser traduzida por “a Terra” ou “cosmos”, e sim como a totalidade do ambiente em que vivemos e no qual podemos nos relacionar de maneira significativa. Ademais, devemos também abordar o
“mundo” do ponto de vista do assunto ao qual nos referimos e seus
interesses relacionados.
A partir deste esclarecimento, introduzo então que, para o
presente ensaio, pensaremos a própria Naturologia como um mundo
que se mostra a nós, perguntando-nos como é constituído e como
funciona. Porém, é importante ressaltar que este mundo nunca será
uma entidade monolítica; ao contrario, estará sempre em processo
de mudança. Neste sentido, a cosmovisão não se pauta em imagens fixas do mundo em questão, mas na tentativa de capturar todos os (ou ao menos os que se mostrarem possíveis para o momento) aspectos deste mundo. De tal maneira, os materiais usados para
a construção desta cosmovisão provêm justamente da nossa experiência, das relações práticas, da historia e dos conhecimentos científicos acerca do nosso mundo (AERTS et al., 1994).
Apostel e Van der Veken, críticos da especialização excessiva, da explosão da atividade cientifica e de sua consequente fragmentação, passaram a se aprofundar na conceituação sobre cosmovisões com o objetivo de, a longo prazo, contribuírem para a formação de uma cosmovisão cientifica integral, ciente das limitações
inerentes à ciência pura e, por conseguinte, apta a trabalhar com a
transdisciplinaridade e com noções holísticas. Todavia, não é escopo deste paper o levantamento do trabalho iniciado pelos filósofos
em questão. Intenciono aqui expor as seis perguntas desenvolvidas
pelos autores como um norte para a formulação de uma cosmovisão, com o fim de que possam vir a ser úteis para a exploração epistemológica da Naturologia em aprofundamentos futuros.
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Tabela 1 – Síntese das perguntas de uma cosmovisão e suas disciplinas filosóficas correspondentes
Pergunta

Disciplina Filosófica

1. O que é?

Ontologia (modelo da realidade)

2. De onde vem?

Explicação (modelo do passado)
Predição (modelo do futuro)

3. Para onde estamos indo?

Axiologia (teoria dos valores)

4. O que devemos fazer?

Praxeologia (teoria das ações)

5. Como devemos agir?
6. O que é verdadeiro e o que é
falso?

Epistemologia (teoria do conhecimento)

Fonte: Vidal (2008).
A primeira questão é a pergunta da ontologia; ou, um modelo de realidade como um todo. A pergunta “O que é?” engloba questões como “Qual a natureza do nosso mundo?”, “Como este é estruturado?” e “Como funciona?”
A segunda pergunta explica a primeira: “Por que o mundo é
desta maneira, e não diferente? Que tipo de princípios explicativos
podemos apresentar? De onde viemos?”. As explicações adequadas
aqui se referem aos antecedentes do objeto, e as resposta devem
ser capazes de explicar como e porque tal fenômeno surgiu.
Já a terceira pergunta, ao invés de ter seu foco no passado,
o direciona para o futuro. “Para onde estamos indo?”, “Quais alternativas devemos promover?” e “Quais devemos evitar?”. Para isto,
necessitamos de valores.
Entramos, assim, na quarta pergunta. “Como avaliamos a
realidade global? O que devemos buscar? Pelo que devemos nos esforçar? O que é bom e o que é nocivo?”. A axiologia tradicionalmente lida com tais perguntas, e seus componentes (moral, ética e esté31

tica) delineiam a direção, o propósito e o estabelecimento de metas
para nossas ações.
A quinta pergunta relaciona-se com a Praxeologia, ou a teoria das ações. “Como devemos agir? Quais são os princípios gerais
com os quais devemos organizar nossas ações?”. A resposta a estes
questionamentos auxilia na implementação de planos de ação alinhados com os valores concebidos, afim da resolução de problemas
de ordem prática.
A sexta pergunta é sobre Epistemologia. “Como iremos construir uma imagem de nosso mundo, de tal maneira que possamos
responder às perguntas 1, 2 e 3? Como podemos adquirir conhecimento?”. E ainda “Qual linguagem devemos usar em vista aos nossos propósitos de aquisição de conhecimento, e quais são suas limitações?”.
Há, ainda, uma sétima pergunta, que indaga “Por onde começamos a responder à tais perguntas?”. Este questionamento final
nos convida a procurar por respostas parciais que podem ser encontradas na história das ideias e das civilizações. Devemos, porém,
manter-nos cônscios das tradições de pensamento, e de suas suposições mais ou menos ocultas por trás de cada resposta encontrada
(VIDAL, 2008).
Mas resta à indagação qual contribuição poderá surgir da reflexão de uma cosmovisão naturológica. E ainda, como esta se relaciona com a discussão entre Naturologia e Naturopatia?
As mais recentes pesquisas as quais problematizaram as
proximidades e distanciamentos entre as duas disciplinas e as especificidades do campo de saber naturológico demonstraram, até o
presente momento, que a grande carga de disciplinas das ciências
humanas na formação do profissional e categorias êmicas como a
noção de interagência e a visão naturológica delineiam os contornos
que diferenciam a Naturologia da Naturopatia, assim como de outras
profissões que trabalham com as PICs (CERATTI, 2015; STERN,
2015; TEIXEIRA, 2013). Porém, como adverte Stern (2015, p. 93),
“as rugosidades referentes ao diferencial da prática naturológica
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nem sempre são captadas pelas conceituações do que é a Naturologia”; e, ainda, conforme Teixeira (2013, p. 34) “[...] muitas das noções relativas a estas categorias êmicas não foram ainda exaustivamente elaboradas pelos naturólogos”. Posto isto, compartilho da
premissa de Teixeira de que ainda há muito para ser perscrutado
sobre as noções que embasam a Naturologia; e não só isto, ainda há
muito a se apurar sobre o que nós compreendemos sobre nosso
mundo. Mundo este em recente, porém contínuo desenvolvimento.
Como salientam Aerts e colaboradores (1994, p. 8, tradução
minha), “as sociedades, assim como os indivíduos, sempre contemplaram questões profundas relacionadas ao ser e ao tornar-se do individuo, e ao ser e ao tornar-se do seu mundo. As respostas a estas
perguntas formam sua visão de mundo”. De modo que uma cosmovisão é um sistema de coordenadas, ou ainda, um quadro de referencias no qual tudo que nos é apresentado pelas nossas diversas
experiências pode ser alocado, impedindo assim a emergência de um
só elemento como a visão do todo. É um sistema simbólico de representação que nos permite integrar tudo o que sabemos sobre nosso
mundo e nós mesmos, enquanto sujeitos deste mundo.
Apresento brevemente e sem maiores elucubrações estas
questões, objetivando puramente o inicio de uma exploração que
possa se desenrolar em pesquisas e aprofundamentos para a Naturologia. Considero que um primeiro passo neste sentido seria a investigação das cosmovisões que tecem o campo de conhecimento
naturológico, das quais podemos propor como ponto de partida a religiosa e a cientifica. Isto, devemos enfatizar, somente a princípio,
dado que suas ramificações se distribuem amplamente na nossa profissão e devem ser igualmente contempladas. Ao que tudo indica,
quanto mais nos dedicamos a desdobrar a Naturologia, mais a analogia do caleidoscópio (TEIXEIRA, 2013) nos parece apropriada; ao
passo que talvez seja justamente ao assumir e encarar esta perspectiva que desdobraremos, e mais conscientes estaremos, do nosso
próprio diferencial.
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NATUROLOGIA E NATUROPATIA: SOBRE AS
TENSÕES GERADAS PELO DISCURSO EMERGENTE
PELA APROXIMAÇÃO ENTRE AS DUAS ÁREAS
Fábio L. Stern*
Desde o início da década atual, a Naturologia brasileira vem
se deparando com profundas transformações. O crescente número
de naturólogos alcançando o nível de pós-graduação trouxe à tona
preocupações epistemológicas com força nunca antes observada.
Adriana Silva (2013), no IV FCN (Fórum Conceitual da Naturologia),
atentou ao grande enriquecimento dessas discussões, reafirmando,
através dos papers, os dados encontrados em sua tese, de que o
campo da Naturologia é constituído por hibridismos e diálogos de
saberes (SILVA, 2012).
A pluralidade de discursos, todavia, também abre margem a
dissensões. Dentre as expressões florescentes da fase atual, é notada uma tendência cada vez mais forte de naturólogos esboçarem aproximações entre o campo da Naturologia e da Naturopatia. Alguns
exemplos de autoras que vêm igualando as duas áreas, em menor
ou maior grau, são Machado (2013), Paschuino (2014) e a própria
Silva (2012); seja por não encontrar recursos teóricos que permitam
instrumentalizar uma diferença (o caso de Silva), ou por convicção
pessoal (o caso de Machado). No entanto, esse discurso emergente
vai de encontro a posicionamentos mais antigos da Naturologia brasileira, de que haveria diferenças intrínsecas entre as duas áreas,
não sendo possível considerá-las a mesma coisa.
Como o número de produções que abordam essa tensão ainda é baixo1, muito do debate tem se dado em nível informal, reple*

Mestre em Ciências da Religião (PUC-SP), bacharel em Naturologia Aplicada
(UNISUL), professor do curso de Naturologia da UNISUL. E-mail: caoihim@gmail.com
1
Até o momento, somente três textos de naturólogos brasileiros exploraram as divergências e convergências entre a Naturologia e a Naturopatia com maior propriedade:
cf. Machado (2013), Ceratti (2015) e Stern (2015, capítulo 2.3).
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to de paixões e “achismos”. De modo geral, vislumbram-se dois grupos: um com o posicionamento mais tradicional, constituído por naturólogos que acreditam que a Naturologia precisa assegurar sua identidade original, diferenciando-se do sufixo páthos e, por consequência, da Naturopatia; e outro de apreciação despontante, que
considera que as vantagens políticas na aproximação das duas categorias são maiores que os ônus, alegando que a palavra “Naturopatia” é mais acessível à grande sociedade brasileira do que o termo
“Naturologia”.
Contudo, ambos os grupos demonstram pressuposições que
necessitam de maiores esclarecimentos. Embora Machado (2013, p.
2) considere a Naturopatia “signatária [...] de um patrimônio medicinal centenário que já conquistou popularidade em muitos países,
mesmo que sob outras nomenclaturas” – o que justificaria, segundo
ela, à Naturologia a aproximação –, essa autora ignora a origem histórica da palavra “Naturologia”, surgida no mesmo período que o
termo “Naturopatia”. Do mesmo modo, a afirmação do outro grupo,
de que “o que diferencia a Naturopatia da Naturologia é que a primeira foca-se na doença e a segunda na saúde” (HELLMANN2, 2009,
p. 21), é insustentável, conforme uma breve visita à bibliografia básica da Naturopatia permitiria atestar.
Vislumbrando esse cenário, esse paper propõe explorar esse
campo, apresentando a origem das palavras “Naturologia” e “Naturopatia” na Europa, tecendo elucubrações sobre o cenário brasileiro.

As origens da Naturo logia e da Naturopatia
Segundo Pickstone (2006), até o século XIX a formação e
prática médica na Europa era autorregulada por guildas e corporações antigas. Os profissionais eram divididos em dois grupos: aque2

Apesar de citar Hellmann nesse paper, a obra em questão é de 2009. Atualmente,
esse naturólogo está mais inclinado ao diálogo com as discussões do grupo que visa à
aproximação entre os dois campos.
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les com treinamento universitário, que formavam a elite médica, e os
curadores, que estudavam sua arte por tirocínio. Como o ensino universitário era caro, os médicos universitários eram a minoria, com a
grande população europeia tendo acesso apenas aos profissionais do
segundo grupo.
Ao longo do século XIX, a Europa passou a sancionar um
processo de regulação da prática médica. Assim, a maioria dos países convergiu à criação de mercados médicos legalmente delimitados
e semiprotegidos, dando gênese à profissionalização e ao corporativismo de algo que passou a ser chamado como medicina oficial, empregada de uma retórica científica de legitimidade (PICKSTONE,
2006).
Os termos “Naturologia” e “Naturopatia” surgiram como resposta a esse período. A palavra “Naturopatia” foi registrada pela
primeira vez em 1895 pelo médico alemão John Scheel, e seu direito
de uso foi comprado por Benedict Lust cinco anos depois, que buscava um termo para se referir a uma nova síntese de formas de cura
não invasivas. Lust (2006) definiu a Naturopatia não como um método específico, mas como um apanhado de disciplinas, descrevendo
o corpo em termos espirituais/vitalistas, com confiança absoluta nas
forças cósmicas da natureza humana.
Nas três primeiras décadas do século XX, a Naturopatia floresceu nos Estados Unidos, conseguindo a regulamentação em mais
da metade dos estados existentes. Contudo, o advento da penicilina
fez com que, a partir da década de 1930, a área sucumbisse às críticas quanto à falta de rigor científico. A partir da década de 1940, a
Associação Médica Americana (AMA) iniciou uma campanha contra
os sistemas médicos heterodoxos que durou até quase a década de
1970. Como resultado, em 1958 o número de estados onde a Naturopatia era regulamentada havia caído para cinco (BAER, 2001),
número que se manteve até a década de 2000.
Já o termo “Naturologia” derivou dos países da penínsua ibérica, sendo utilizado em Portugal e na Espanha como uma reação à
crescente industrialização da prática médica (CORREIA, 1950;
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VENTURA, 1999; MOREIRA; GONÇALVES, 2011). Em língua portuguesa, a palavra é atestada pelo menos desde o final do século XIX,
referindo-se a tipos de cura relacionados à homeopatia que se ofereciam como alternativa à prática alopática emergente (CORREIA,
1950; VENTURA, 1999).
À chegada da década de 1910, a Naturologia encontrava-se
de tal forma disseminada por Lisboa, Coimbra, Braga e Porto que viria a fomentar a fundação da Sociedade Portuguesa de Naturologia,
evento citado até mesmo por Silva (2012) em sua tese sobre a Naturologia brasileira. Porém, as sucessivas ditaduras que levariam os lusitanos ao regime do Estado Novo, durante a década de 1920, resultaram em um severo recuo do campo das medicinas “não oficiais”
em Portugal, que passaram a enfrentar dificuldades de expressão e
organização. Com isso, de 1930 a 1970 os portugueses que desejassem se aprofundar em estudos de Naturologia precisavam viajar para fora do país para aprender suas práticas (VENTURA, 1999).
Esse intercâmbio fez os lusitanos entrarem em contato com
a palavra “Naturopatia”, oriunda do contexto germânico e anglo-saxão. Dessa forma, ao retornarem a Portugal, passaram a utilizá-lo
relacionado ao termo “Naturologia”, como se a Naturopatia fosse a
parte aplicada da Naturologia. Em um texto antigo sobre a Naturologia europeia, Correia (1950, p. 461) demonstra que ambas as palavras passaram a coexistir em Portugal pelo menos desde a década
de 1940, com concepções de que a “Naturopatia [consistiria em] tratamentos por processos naturais, fundados nas doutrinas da Naturologia”. Esse mesmo raciocínio mantém-se até hoje na Naturologia
portuguesa, conforme ratificam Moreira e Gonçalves (2011).
Vislumbrando esse cenário, podemos perceber que: (1) tanto a Naturologia quanto a Naturopatia surgem simultaneamente no
final do século XIX, como resposta ao mesmo fenômeno social (a estatização/regulamentação da medicina biomédica); (2) tanto a Naturologia quanto a Naturopatia foram bastante populares no início do
século XX, enfrentando posterior resistência de órgãos governamentais entre a década de 1930 e 1970; e (3) conforme apresentei em
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minha dissertação (cf. STERN, 2015), graças à explosão do movimento da Nova Era na década de 1970, as medicinas não hegemônicas voltam à pauta social, o que abriu espaço à recuperação do
campo naturológico em Portugal e naturopático nos Estados Unidos.

O iníc io da Naturologia no Brasil
Um erros corriqueiro dos naturólogos brasileiros é menosprezar o curso da Faculdade Espírita dr. Bezerra de Menezes, de Curitiba, ao falar da história da Naturologia em nosso pais. São comuns
declarações de que a primeira formação de Naturologia no Brasil foi
a da UNISUL, e os cálculos da idade da área no país serem baseados
apenas pela implantação do bacharelado catarinense, ignorando a
existência do curso curitibano desde 1994.
Entretanto, o estudo da história desse primeiro curso é importante por diversos motivos: (1) permite vislumbrar o porquê da
UNISUL ter adotado o termo “Naturologia Aplicada” quando abriu
seu curso, motivo usualmente desconhecido até mesmo pelos professores mais antigos dessa instituição; (2) auxilia na identificação
da construção de uma identidade diferenciada do “naturólogo”, em
oposição ao “naturologista”; termo oriundo de Portugal e que também era utilizado no curso paranaense; e (3) auxilia em nossa discussão sobre as confluências e divergências entre a Naturologia e a
Naturopatia no cenário brasileiro.
Porém, antes de prosseguirmos, é necessário contextualizar
o surgimento do curso de Naturologia no Paraná. Segundo Moraes
(2007), a formação de mercados de curas alternativas no Brasil foi
corroborada pela adesão brasileira a novas religiosidades, o que começou a ocorrer a partir de 1946, quando além da laicidade, a Constituição passou a declarar que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos”
(BRASIL, 1946, art. 141).
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Em um primeiro período, o perfil de consumidores dessas terapias foi constituído majoritariamente por pessoas brancas, de classes sociais mais privilegiadas, e moradores das grandes cidades. Um
levantamento feito na cidade de São Paulo “[...] mostrou que a maior parte dos estabelecimentos que ofereciam aquele tipo de produtos e serviços [...] localiza-se preferencialmente em bairros de classe
média e classe média alta” (MAGNANI, 2000, p. 28). Um perfil traçado sobre o consumo de terapias alternativas em Recife apontou que
cerca de 80% dos participantes eram mulheres, e mais de 72% possuíam ensino superior (MARTINS, 1999).
Isso mudaria após o fim da ditadura militar, quando a Constituição de 1988 legitimou a saúde como um direito da cidadania, assumindo status de bem público “[...] garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, art.
196). Para garantir esse acesso em todo o país, o Ministério da Saúde implantou o SUS, que passou a operar em território nacional a
partir de 1990. Isso, evidentemente, elevou os custos de manutenção do país, requerendo alternativas administrativas.
Quando a Faculdade Espírita enviou sua proposta para a abertura do curso de “Naturologia Aplicada em Terapias Naturistas”, a
carta à Brasília para a obtenção da aprovação intencionava sensibilizar o Estado, citando os projetos de implantação das terapias naturais no SUS, que justificavam a pertinência dessas formas alternativas de cura por seu custo menor que a terapia alopática, o que aliviaria os gastos da União (VARELA; CORRÊA, 2005).
O projeto curricular desse curso teve por parâmetro diretrizes que eram comuns também à Sociedade Portuguesa de Naturologia. Habilitando os alunos em fitoterapia, acupuntura e naturopatia
(VARELA; CORRÊA, 2005), a instituição partia do mesmo pressuposto lusitano de que a Naturopatia seria uma parte da Naturologia. E
similar a Portugal, os alunos que concluíam essa formação paranaense descreviam-se como “naturologistas” ao invés de “naturólogos”.
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Quando o curso da UNISUL foi fundado quatro anos mais
tarde, o sufixo -patia foi considerado derivado etimologicamente do
grego antigo páthos, “sofrimento”, que denotaria sentido de “doença” ou “anormalidade”. Por isso, apesar de considerarem que o termo Naturopatia era socialmente mais popular no Brasil, seus idealizadores optaram por adotar o termo Naturologia desvinculado de
Naturopatia, visando afastá-la de conotações de enfoque na doença
(TEIXEIRA, 2013).
Não se sabe se a UNISUL ou os criadores de seu curso também tinham ciência de que em Portugal a Naturopatia era considerada a parte aplicada da Naturologia – o que, por si só, denotaria ideia de sinônimo ao termo “Naturologia Aplicada”. Contudo, a instituição sabia da existência do curso paranaense, mas considerou a
nomenclatura “Naturologia Aplicada em Terapias Naturistas” longa
demais, preferindo a versão encurtada, que ficou em vigência até a
década de 2010.
Em São Paulo, entre 2000 e 2001 uma equipe da Faculdade
de Medicina da UNESP, liderada por Maria Doris B. Henao, submeteu
à UAM o projeto de abertura de sua graduação em Naturologia. Com
a autorização do conselho universitário, a bióloga Cristina Sekiya recebeu a incumbência de analisá-lo. As referências que tinham sobre
a área das terapias naturais como um curso de graduação eram estrangeiras, e com o termo Naturopatia. No Brasil, a UAM tinha ciência do curso da Faculdade Espírita e do bacharelado da UNISUL; de
fato, os únicos até então existentes. Em vista da divergência sobre
qual termo seria mais apropriado, a universidade optou por lançar o
curso também como Naturologia (SEKIYA, 2014).

Idiossincras ias da Naturologia br asile ira
Se aparentemente a Naturologia e a Naturopatia possuem
mais confluências do que divergências no cenário internacional, no
Brasil há particularidades que precisam ser mais bem exploradas. Pe41

lo material até aqui apresentado, duas divergências entre a Naturologia brasileira e a Naturologia europeia são identificadas: (1) os egressos do curso da UNISUL e da UAM passaram a se referir como
“naturólogos” – uma divergência pequena –; e (2), enquanto o governo português decretava o fechamento do ensino superior de Naturologia na década de 1990 (SILVA, 2012), nosso governo vinha
instaurando políticas nacionais de incentivo ao uso de práticas integrativas e complementares (BRASIL, 2006).
No Brasil, a visibilidade inicial dos naturopatas veio associada
aos terapeutas holísticos da Nova Era (MAGNANI, 2000). Em 2002,
os naturopatas conseguiram conquistar seu próprio código na CBO3
dentro da família 3221, dos tecnólogos e técnicos em terapias alternativas e estéticas. A existência desse código e as similaridades entre as duas áreas levariam Machado (2013, p. 4), uma naturóloga, a
considerar “[...] pouco clara a necessidade de formalizar uma outra
profissão considerada similar, cuja diferença aparente é apenas a
nomenclatura”. Porém, apesar da opinião de Machado, a ABRANA e
a APANAT lutaram pela inclusão de um código na CBO4 também para
os naturólogos, o que foi conquistado em fevereiro de 2015 (MTE,
2015). Diferentemente da Naturopatia, que no Brasil compartilha sua
família ocupacional com outras ocupações de nível técnico, a ocupação de naturólogo conseguiu uma família própria e foi considerada
uma ocupação de nível superior.
Além disso, nas referências da OMS (WHO, 2010), suas sugestões curriculares aos cursos de formação em Naturopatia não
preveem disciplinas de humanidades, a não ser ao tratar das disciplinas de História da Naturopatia e de Ética e Jurisprudência. Em
contrapartida, os cursos de Naturologia no Brasil possuem um número considerável de disciplinas permeadas pelas ciências humanas,
em especial relacionadas à Antropologia e à Sociologia.
Conforme mais naturólogos começaram a levar a Naturologia
ao mestrado e doutorado, diálogos com as ciências humanas torna3

CBO 3221/25.

4

CBO 2263.
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ram-se cada vez mais corriqueiros na área. Leite-Mor e Wedekin
(2011, p. 7) publicaram um artigo fazendo pontes entre a Naturologia e a Antropologia, declarando que “o requisito, para sua intervenção prática [do naturólogo], é a compreensão de um indivíduo humano, o interagente, ponto no qual o diálogo com as ciências humanas é imprescindível”. No V FCN, Teixeira (2014) ratificaria esse posicionamento, apoiando uma maior interação entre a Naturologia e a
Antropologia. Além disso, eu próprio defendi, mais de uma vez, um
maior diálogo entre a Naturologia e a Ciência da Religião, visando
seu desenvolvimento epistemológico (STERN, 2011; 2013; 2015).
Essa característica dos cursos de Naturologia reconhecidos
pelo MEC levou a um distanciamento progressivo do curso curitibano
de Naturologia, muito mais próximo dos valores da Naturologia de
Portugal. Em 2013, a Faculdade Espírita acabou optando por mudar
o nome de sua formação para Naturoterapia (MACHADO, 2013), fato
que pode ser visto como mais um indicativo do perfil peculiar dos
naturólogos formados pela UNISUL e pela UAM. Até mesmo Silva e
Paschuino, estudiosas que escreveram sobre a Naturologia sem diferenciá-la da Naturopatia, reconhecem particularidades na população
dos naturólogos da UNISUL e UAM. Paschuino (2014, p. 53) declara,
por exemplo, que “a aproximação com outras teorias, como a noção
de interagência, a transdisciplinaridade, faz com que a formação, no
Brasil, ajude a desenvolver um perfil profissional diferenciado”.
Ressalta-se também que outros profissionais que trabalham
com as PIC – como os terapeutas holísticos, os terapeutas naturais e
os naturoterapeutas – não desejam ser chamados de naturólogos;
ao menos segundo os documentos produzidos por órgãos como
FEBRATE, SINNATURAL, SINTENRJ e SINTER-MT. Citando um exemplo, destaca-se um trecho da carta aberta enviada à Brasília em
resposta ao PL 3804/2012: “que fique bem delimitado que nós
TERAPEUTAS não somos naturólogos” (COSTA, 2014, p. 2). Note
que o responsável pela carta fez questão de grafar a palavra terapeutas em caixa alta, para ressaltar sua autoidentificação.
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Considerações finais
Em vista dos naturólogos brasileiros sentirem necessidade de
cunhar o neologismo Naturology ao publicar seus artigos científicos,
as associações de Naturologia terem lutado por um código na CBO
distinto dos naturopatas, as formações de Naturologia possuírem
uma carga de disciplinas das ciências humanas que aparentemente
são importantes para a construção de sua identidade profissional
(mas que não necessariamente parecem imprescindíveis à formação
dos naturopatas), os terapeutas holísticos e outros terapeutas brasileiros que trabalham com as PIC não se reconhecerem como naturólogos, e a categoria só reconhecer como naturólogo no Brasil o profissional com ensino superior em Naturologia, não parece prudente,
por nosso levantamento, igualar a Naturologia brasileira à Naturopatia – ao menos por hora.
Contudo, não se descarta que as duas áreas possam possuir
mais convergências do que divergências. Mas para se assegurar disso, é identificada a necessidade de mais estudos sobre a identidade
da Naturologia, em especial em seu contexto original – Portugal e
Espanha –, em comparação à identidade diferenciada do naturólogo
brasileiro. Além disso, pergunto-me se outros países da América do
Sul, colonizados pela Espanha e com um reconhecido mercado de
medicinas integrativas (p. ex. Argentina e Chile), também não tenham utilizado a palavra “Naturologia” em seus territórios.
Por fim, atenta-se ao reconhecimento de que a aproximação
entre a Naturopatia e a Naturologia possa causar estranhamento entre os naturólogos brasileiros. Conforme foi citado, há uma postura
já tradicional dentro dos cursos de Naturologia (em especial a formação da UNISUL) de identificar a palavra “Naturopatia” com as ciências biomédicas e o paradigma reducionista, focado apenas na doença. Será que os naturólogos formados há mais tempo sentir-se-ão
confortáveis com essa aproximação? Se isso não for feito com cuidado, poderá causar cisões na classe em um momento crítico, cuja u-
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nião faz-se necessária em vista das agendas políticas visando à regulamentação da profissão.
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PROXIMIDADES E DISTANCIAMENTOS ENTRE AS
FORMAÇÕES DE NATUROLOGIA NO BRASIL E
NATUROPATIA NA AMÉRICA DO NORTE À LUZ DO
CONCEITO DE RACIONALIDADES MÉDICAS
Carina Ceratti*
Fernando Hellmann**

Introduç ão
Conforme Silva (2012), a Naturologia no Brasil, e provavelmente a Naturopatia no mundo, caracteriza-se como um conhecimento sem fronteiras rígidas, que delimitem um arcabouço teórico,
estruturante ou até mesmo prático em relação às linhas e abordagens acadêmicas. Logo, essas ausências de delimitações norteadoras
tornam-se um obstáculo a estudos comparativos como este. Todavia, não é a proposta desse estudo a configuração da Naturologia e da
Naturopatia como Sistemas Complexos, mas sim elencar suas proximidades e distanciamentos enquanto estruturas curriculares de ensino.
Para tanto, consideram-se dois panoramas distintos. O primeiro, o Brasil, com dois cursos superiores de Naturologia reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), oferecidos pelas
seguintes instituições: UNISUL, em Palhoça, SC, e a Universidade
Anhembi Morumbi (UAM), na cidade de São Paulo. O segundo, o panorama mundial, onde o profissional Naturopata, que segundo a Associação Americana de Naturopatia (AAN), fundada em 1985 e que
possui 43 filiais estaduais oficiais em todo o território americano, a-
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lém de em 17 estados, cinco províncias canadenses, o Distrito de Columbia.
Nesse paper, um recorte do meu TCC defendido no primeiro semestre de 2015 na UNISUL, utilizou-se da sistematização do
conceito de Racionalidades Médicas, que se propõe a analisar todo
sistema terapêutico complexo construído racionalmente e empiricamente em suas categorias de morfologia, dinâmica vital, diagnose,
terapêutica, cosmologia e doutrina médica (LUZ; BARROS, 2012). O
conceito trouxe importantes contribuições no que tange as práticas
integrativas e complementares, visto que essas ganham embasamento teórico para enfrentar obstáculos epistemológicos, que impediam de ver novos saberes como relevantes para o campo da Saúde
Coletiva, Antropologia e Sociologia da Saúde (TESSER, 2007, 2009,
2012; TESSER, LUZ; 2008; TESSER, BARROS; 2008).
Neste sentido, esse trabalho tem por finalidade conhecer as
proximidades e os distanciamentos entre as formações de Naturologia e Naturopatia, a partir da grade curricular das formações acadêmicas de nível superior de Naturologia no Brasil, e Naturopatia nos
EUA e Canadá, à luz do conceito de Racionalidades Médicas e suas
categorias.

Metodologia
Neste estudo utilizou-se o método de investigação de abordagem qualitativa, classificando-se em descritiva, segundo seus objetivos, e documental, segundo seus meios (APOLINÁRIO, 2006). A
pesquisa abrangeu os cursos superiores de Naturologia, do Brasil, e
de Naturopatia do Canadá e Estados Unidos da América. Os critérios
de inclusão dos cursos foram: graduação em nível superior de Naturologia no Brasil e Naturopatia no Canadá e Estados Unidos; ser cadastrado na Associação Brasileira de Naturologia (ABRANA) ou no
Council on Naturopathic Medical Education (CNME); e apresentar a
versão mais atual do projeto pedagógico. De acordo com os critérios
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estabelecidos, somaram-se seis instituições analisadas: sendo no
Brasil (1) Universidade do Sul de Santa Catarina, (2) Universidade
Anhembi Morumbi. No Canadá (3) Canadian College of Medicine Naturopathic, (4) National College of Natural Medicine. E nos Estados
Unidos da América (5) Boucher Centre, (6) University Bastyr.
Os dados foram coletados no primeiro semestre de 2015. As
unidades de análise foram os projetos pedagógicos dos cursos, em
especial as ementas das disciplinas descritas nas grades curriculares
dos referidos cursos. Foram excluídas da análise as disciplinas de
Estágio Curricular, de Trabalho de Conclusão de Curso, de Metodologia Científica e de Gestão e Administração, bem como as disciplinas
optativas.
A análise dos dados seguiu a metodologia de Análise de
Conteúdo (BARDIN, 2009). Após ser realizada a pré-análise, fez-se a
exploração do material seguido da codificação. Nesta última etapa,
tomaram-se como dados brutos as disciplinas e os conteúdos, os
quais foram agregados em categorias descritas a priori, caracterizadas conforme o conceito de Racionalidades Médicas (LUZ, 2011;
1995); a saber: Doutrina Médica; Morfologia e Dinâmica Vital; Diagnose; Terapêutica.
Mediante essa classificação, seguiu-se a etapa final da análise, com o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. Foram traçados aproximações e distanciamentos entre as propostas da
Naturologia e Naturopatia, permitindo-se assim a inferência.
Entre as limitações do estudo considerou-se que uma determinada disciplina pudesse ser relacionada com mais de uma das
categorias, porém classificou-se a disciplina na categoria a que se
1
destinava a sua finalidade última . Além disso, duas categorias foram
agrupadas: Morfologia e Dinâmica Vital, isso se deu porque ambas
1

As diferenças entre a análise dos currículos se dão sobre a finalidade de suas disciplinas, visto que uma mesma disciplina pode ter sido classificada em diferentes cat egorias nas distintas instituições, como o caso de Farmacologia, que nas instituições
brasileiras e canadenses aparece como dinâmica vital, pois tem sua ênfase no entendimento do funcionamento do corpo e sua interação com os medicamentos. Já nas
instituições americanas, porém, essa mesma disciplina foi considerada na categoria de
Sistema Terapêutico, visto que a finalidade aqui descrita era a prescrição de fármacos.
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podem ser complementares e muitas vezes estudadas concomitantemente (LUZ; BARROS, 2012). Ressalta-se, ainda, que algumas disciplinas não explicitavam diretamente nenhuma das categorias, porém, ponderou-se que enquanto formação, aquelas disciplinas que
pudessem contribuir com a formulação de concepções teóricas quanto à origem, causa e natureza dos processos humanos – competências profissionais – fossem inclusas na categoria de Doutrina Médica,
mesmo que isso implicasse na ampliação dessa categoria enquanto
conceito. Houve ainda um obstáculo encontrado neste estudo referente à dificuldade de encontrar nos Planos de Ensino menções a
sexta categoria descrita das Racionalidades Médicas, Cosmologia,
que foi excluída.

Resultados e discussão
Nesse sentido, apresentar-se-ão suas comparações separadamente por categorias das racionalidades médicas, seja elas: (1)
Doutrina Médica; (2) Morfologia e Dinâmica Vital; (3) Sistema Diagnóstico; (4) Sistema Terapêutico.

Doutrina médica
Na primeira categoria confrontada, a Doutrina Médica, entende-se que as disciplinas incluídas nela tinham como finalidade a
formulação ou o estudo de concepções teóricas e explicativas acerca
dos processos de saúde e adoecimento (LUZ; BARROS, 2012). E, ainda, abrangeram-se as disciplinas de formação e estruturação do
perfil profissional dos cursos.
Em ambas as instituições brasileiras, não se observa a doença como questão central da formação. A Naturologia distancia-se do
modelo biomédico, principalmente na categoria de Doutrina Médica,
pela condução dos processos de saúde. Autores como Teixeira
(2013) afirmam que o foco da Naturologia, em vez da doença, é a
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educação em saúde. Ou seja, um processo de orientação em prol da
promoção da saúde ao invés de propriamente o acompanhamento
de patologias.
Em se tratando dos cursos de Naturopatia, observou-se
que a instituição canadense possuia entre as disciplinas categorizadas como Doutrina Médica as que abordam os temas de promoção
de saúde e prevenção de doenças. Para tanto, citam como princípios
filosóficos o holismo e o vitalismo como fundamentos para se pensar
a saúde. Já na arte e prática da medicina naturopata, essa instituição aborda as modalidades e a maneira pela qual elas são incorporadas em uma abordagem unificada para o processo de cuidado.
Faz-se aqui a aproximação enquanto sistemas vitalistas, que
entende a vida dos seres vivos como movimento primordial e em
mutações constantes, sendo, portanto, a morte o cessar desde fluxo
no plano físico. E o adoecimento, neste caso, considerado como o
bloqueio ou aceleração desmensurada desse movimento, o que desqualifica o ritmo –homeostase– da vida no indivíduo (LUZ;
WENCESLAU, 2012).
Por fim, enquanto doutrina médica, pode-se afirmar que os
cursos de Naturologia e Naturopatia aproximam-se mais do que se
distanciam, visto que seus objetivos parecem ser voltados para pensar a saúde em termos de sua promoção e recuperação, pautandose nas teorias vitalistas. Além disso, os currículos de ambas as formações têm a abordagem das relações do ser humano e seu ambiente, contextualização histórica, filosófica e de relação com o indivíduo atendido. Porém, embora não seja unânime entre as universidades americanas e canadenses, foi possível observar que estão mais
presentes nuances da Medicina Ocidental Contemporânea na Naturopatia do que na Naturologia.

Morfolog ia e dinâm ica v ital
A configuração dessa categoria que une Morfologia e Dinâmica Vital pode ser entendida de duas maneiras. A primeira ociden53

talizada, onde a Morfologia é entendida como estruturas e elementos
constitutivos do corpo humano, a anatomia, e a Dinâmica Vital é análoga ao que se conhece no Ocidente como fisiologia, ou seja, aquilo que é percebido como o estado de saúde dentro de um padrão de
normalidade (GRAAFF, MARSHALL; 1991). A segunda maneira se
baseia no âmbito das racionalidades orientais, onde a dimensão
morfologia associa-se com a dimensão dinâmica vital (LUZ;
WENCESLAU, 2012; LUZ, 2004). Porkert e Kleiman (1974) afirmam
que na medicina chinesa, cada órgão é definido não por suas propriedades físicas, mas sim por seu papel específico no processamento,
estocagem e distribuição da energia vital, o que tem importante papel na manutenção da vida. Ou seja, a anatomia, para essa racionalidade, é uma combinação dinâmica de sistemas funcionais
(MACIOCIA, 1996).
Considerando que a CNME estabelece diretrizes2 básicas para o ensino das disciplinas de Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, Farmacologia e Clínicas como critério de regulamentação das instituições que ofertam o curso de Naturopatia, observou-se um grande
distanciamento nessa categoria mista, visto que nas instituições de
Naturologia brasileiras é dada menor ênfase à abordagem dada a
essas categorias quando comparadas com as estabelecidas pela
CNME.
As diferenças entre a análise dos currículos se dão sobre a
finalidade de suas disciplinas, visto que uma mesma disciplina pode
ter sido classificada em diferentes categorias nas distintas instituições. No Brasil, por exemplo, o Naturólogo encontra barreiras legais,
haja vista que não lhe é permitido prescrever fármacos.
2

Diretrizes da CNME: (a) Anatomia: inclui anatomia bruta (palpatória), dissecação,
neuroanatomia, embriologia e histologia; (b) Patologia e Microbiologia; (c) Bioquímica,
genética e elementos selecionados de biofísica relevantes para o programa; (d) saúde
ambiental e pública (incluindo epidemiologia, ecologia clínica, imunologia e doenças
infecciosas); (e) farmacologia e farmacognosia; (f) Disciplinas clínicas- sistemas corporais e suas interações, cardiologia, psicologia, dermatologia, endocrinologia, otorrinolaringologia (ouvidos, olhos, nariz e garganta), gastrenterologia, urologia, proctologia, ginecologia, neurologia, ortopedia, pneumologia, parto natural e obstetrícia, pediatria, geriatria, reumatologia, oncologia e hematologia (CNME, 2014).
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É notório, portanto, os distanciamentos aqui apresentados.
Em linhas gerais, tem-se no estudo da Naturopatia, no Canadá e Estados Unidos, uma ênfase e uma preocupação maior com a estrutura
e funcionamento dos sistemas do corpo humano nos moldes da Medicina Ocidental Contemporânea quando comparada à Naturologia
no Brasil. As patologias de cada sistema são vistas com maior detalhamento, profundidade e, não obstante, como finalidade da disciplina, enquanto que a Naturologia no Brasil tem uma formação mais
generalista desses critérios.

Sistema diagnóstico
Na cultura ocidental, esse termo remete, em um primeiro
momento, ao modelo clássico hegemônico da biomedicina como
sendo o ato do médico de investigar e descobrir a doença. Porém,
etimologicamente, a origem grega nos diz que o termo diagnose significa conhecer através de ação ou faculdade de discernir, discernimento, distinguir. Sendo assim, aquilo que deve ser destacado e
compreendido como o objeto da intervenção médica (LUZ, BARROS,
2012).
Pode-se, nessa sistematização, discutir de forma conjunta as
instituições canadenses e americanas na medida em que abordam a
anamnese, realização de exames físicos (sinais vitais, palpação, auscultação, avaliação ortopédica e de movimento, exames neurológicos
básicos), análise de sinais e sintomas, investigação laboratorial (análise de hematócritos, taxas de sedimentação de eritrócitos, entre outros), habilidades para acesso venoso (flebotomia), análise de exames específicos como ecocardiogramas e modalidades de diagnóstico por imagem. Além de todos esses, os naturopatas norteamericanos são habilitados, ainda, para o diagnóstico psicológico.
Quanto às formas diagnósticas aqui propostas, parece haver uma
combinação de paradigmas e configurações de relação do naturopata com o indivíduo atendido.
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O distanciamento observado na categoria de Sistema Diagnóstico pode ser reflexo das leis e configurações das profissões da
Área da Saúde nesses três países. Em outras palavras, algumas práticas de diagnóstico estudadas pela Naturopatia do Canadá e Estados Unidos, esbarram, no Brasil, nas regulamentações dos profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. Mesmo que isso pareça significar um retrocesso enquanto atuação e atenção à saúde do homem, não é permitido ao naturólogo
realizar procedimentos restritos a outras classes pela legislação profissional de nosso país.

Sistema terapêutico
Essa dimensão diz respeito à arte e à ciência de cuidar, atender, acolher e tratar o indivíduo (doente ou não). Ou seja, é a finalidade a que se propõe o conceito de racionalidades médicas: tratar o doente. Forma ou maneira como os processos de saúde e doença serão atendidos (LUZ, BARROS; 2012)
Para Luz e Wenceslau (2012), tratar é recolocar a totalidade
envolvida na disritmia no processo harmônico da ordem vital. Ou seja, o objetivo prioritário da intervenção terapêutica é a busca de um
novo equilíbrio do doente, entendendo esse indivíduo em sua totalidade complexa, pluridimensional (física, vital, emocional, mental, espiritual).
Nesse contexto, a Naturologia na UNISUL e na UAM ensinam
as seguintes práticas como formas principais de tratamento: práticas
manuais (p. ex., massoterapia e reflexoterapia), práticas energéticas
e vibracionais (p. ex. terapia floral), práticas erbalistas (p. ex. aromaterapia e fitoterapia) e algumas medicinas tradicionais (p. ex. ayurveda e medicina chinesa).
Independente da visão à que se proponha, nas instituições
canadenses e americanas estudam-se os sistemas do corpo humano
e suas patologias associadas com intervenções que vão desde práti56

cas milenares às Manipulações Ósseas (coluna e extremidades), Práticas de Nutrição (dietas, suplementações). Administram ainda, injeções, microcirurgias, suturas, remoções de corpos estranhos (biopsias), entre outros. Essas últimas características, mais biomédica, apresentam maior distanciamento entre a Naturopatia e a Naturologia.
Alguns conteúdos observados nos currículos analisados, tanto no Brasil quanto no Canadá e América do Norte, dizem respeito a
Racionalidades Complexas já estudadas. Portanto, nota-se proximidades quanto ao estudo da categoria de Sistema Terapêutico, enquanto Racionalidades Orientais, o estudo da Medicina Tradicional
Chinesa é abordado em todas as instituições analisadas. Quanto a
Medicina Ayurvédica apenas as brasileiras e a University Bastyr fazem referência. Porém, a Naturologia no Brasil distancia-se do estudo da Naturopatia no Canadá e Estados Unidos quando se faz referência a Racionalidade Médica Homeopática.
Nessa categoria observou-se que as graduações de Naturologia e/ou Naturopatia quando estudadas apresentam aspectos de
diversos Sistemas Terapêuticos, podendo integrá-los, complementálos e mais do que isso, coexistirem enquanto conceitos, objetos de
estudo e formas de utilização para ambos os profissionais.

Considerações finais
Notou-se, nesse estudo, que as graduações de Naturologia
no Brasil e de Naturopatia no Canadá e nos Estados Unidos aproximam-se na categoria de Doutrina Médica, visto que buscam o desenvolvimento de um olhar mais amplo em relação à saúde e, sobretudo, à pessoa atendida, em contraponto ao modelo biomédico.
Compartilhando, ainda, a ideia de que ambos os cursos seguem os
preceitos de um sistema vitalista, com um olhar multidimensional do
indivíduo, bem como buscam desenvolver um entendimento de mo-
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vimento dinâmico, sendo a doença a dificuldade de manter um fluxo
contínuo.
Em contrapartida, as categorias de Morfologia e Dinâmica Vital, Diagnose e Terapêutica explicitam os distanciamentos. Observase um olhar mais biomédico convencional para os cursos de Naturopatia.
Portanto, não se pode utilizar como sinônimo as graduações
de Naturologia e Naturopatia nesses países. Visto que, ao mesmo
tempo que se aproximam enquanto filosofia e concepção de saúde
distanciam-se enquanto alcance de atuação e recursos de intervenção, especialmente no quesito “diagnóstico”.
Por fim, que as distâncias entre a formação dos profissionais
da saúde, em especial dos atuantes com as práticas integrativas e
complementares, possam ser minimizadas ao mesmo tempo que se
fortaleça a multidisciplinariedade em saúde.
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IV Jornada de Estudo do Símbolo da Naturologia
É com imensa satisfação que convidamos todos a participarem da IV Jornada de Estudo do Símbolo da Naturologia. Nesse ano,
o GT do Símbolo apresenta o histórico desta trajetória, que iniciou
há mais de quatro anos, e os resultados obtidos das pesquisas realizadas com a classe, sob forma de artigo disponível nesses anais.
É da compreensão de todos os engajados a suma importância de termos um primeiro símbolo da Naturologia, de uso comum,
para representar nossa área neste momento de grande movimentação política em prol da regulamentação do profissional naturólogo.
Estamos chegando ao fim deste primeiro processo, reconhecendo que sempre haverá pontos a transformar e evoluir, motivo pelo qual deverá haver abertura para outros momentos de discussões e
aprimoramentos futuros. Mas neste instante, decisões precisam ser
tomadas, de acordo com toda a caminhada já realizada ao longo
destes anos. Os naturólogos que fizeram parte desse processo estiveram reunidos em inúmeras Jornadas, Congressos, grupos de discussão, participando de reuniões mensais, semanais e, as vezes, até
mesmo diárias, para que os compromissos e responsabilidades fossem finalizados e cumpridos com os demais envolvidos nesta causa.
Outras profissões já passaram pelo mesmo processo e ao
longo do tempo, outros símbolos também sofreram atualizações e
transformações. No entanto, todos partiram de um início, e o nosso
início começa agora.
Contribua positivamente à sua causa. É por você, naturólogo
que atua em algum do lugar do Brasil, que nos motivamos a continuar, conquistando um passo a mais a cada dia!

GT do Símbolo
63

JORNADA DO ESTUDO DO SÍMBOLO DA
NATUROLOGIA: RESULTADOS DA PESQUISA DE
OPINIÃO DE 2015
Fábio L. Stern*

Introduç ão
Motivados pelas iniciativas do naturólogo Fernando Guedes,
e dos ainda graduandos na ocasião Diogo Cury e Liliane Ribeiro, os
organizadores do V CONBRANATU cederam espaço, em 25 de outubro de 2012, à primeira Jornada de Estudos do Símbolo da Naturolo1

gia (JESN) . Esse espaço, que em 2015 chega a sua 4ª edição, viria
a se tornar a principal ferramenta de promoção e discussão sobre a
criação de um símbolo comum para a Naturologia, além de ter se
tornado uma ferramenta para a consolidação da identidade visual de
nossa profissão.
2

Segundo a organização do VI CONBRANATU , as duas primeiras edições da JESN objetivaram “convidar os naturólogos e graduandos a desenvolver um símbolo que possa traduzir a identidade
da Naturologia”. Para garantir a maior adesão possível da classe, a
ABRANA e a APANAT permitiram que qualquer interessado, independente de ter efetuado ou não sua inscrição para o congresso, pudesse participar gratuitamente; atitude até então sem precedentes na
história do CONBRANATU.
Assim se receberam, durante 2012 e 2013, propostas de arte
criadas pelos naturólogos e estudantes de Naturologia do Brasil, anexadas com textos explicativos de cerca de três páginas sobre cada
*

Mestre em Ciências da Religião (PUC-SP), bacharel em Naturologia Aplicada
(UNISUL), professor do curso de Naturologia da UNISUL. E-mail: caoihim@gmail.com
1
CONGRESSO BRASILEIRO DE NATUROLOGIA, 5., 2012, Palhoça. Anais... Florianópolis: ABRANA; APANAT, 2012.
2
CONGRESSO BRASILEIRO DE NATUROLOGIA, 6., 2013, São Paulo. Anais... São
Paulo: APANAT; ABRANA, 2013, p. 7.
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uma desses desenhos. Esses trabalhos, que foram expostos por seus
autores durante o V e VI CONBRANATU, auxiliaram nos debates acerca da imagem da Naturologia, suscitando discussões sobre o que
desejamos passar à sociedade enquanto profissão e novo campo do
conhecimento.
Esses debates levariam o núcleo de trabalho da JESN a se
reunir em Indaiatuba (SP), entre 2 e 3 de maio de 2014, para analisar todo esse material. Estiveram presentes nessa reunião as naturólogas Ana Leite-Mor (formada pela UNISUL), Ananda Gonzales (na
ocasião graduanda da UAM), Andrea de Callis (na época graduanda
da UAM), Flavia Placeres (a então presidente da APANAT), Rafaella
Sampaio (formada pela UNISUL) e Silvia Sabbag (formada pela
UAM), além dos naturólogos Caio Portella (formado pela UAM), Daniel Rodrigues (a época vice-presidente da ABRANA), Danilo Albert
(formado pela UAM), Diogo Cury (naquele momento graduando da
UNISUL) e Belchior Torres (graduando da UAM).
Nesse encontro, os participantes acordaram que daquele
momento em diante o trabalho deveria ser entregue a um profissional, e a APANAT se disponibilizou como sua financiadora. Traçaramse os temas e motivos mais recorrentes nos símbolos propostos nas
duas primeiras JESN (cf. Anexo A, p. 74), e os relatos e impressões
acerca dos símbolos foram compilados em sete grupos, definidos pelas palavras-chaves natureza, interagência, integralidade, movimen3

to, centro, vida e vitalismo . Então, essas informações foram a uma
agência de publicidade.
O designer Rick Brunharo, da Brunharo Comunicações, foi o
contratado para trabalhar na confecção das propostas de imagens
para nosso símbolo. As três aceitas pelo núcleo de trabalho da JESN,
expostas aqui na Figura 1, foram separadas para apresentação aos
4

naturólogos em 2014, durante o VII CONBRANATU .
3

APANAT. I Encontro de Aprofundamento do Símbolo. Indaiatuba. Ata da reunião
realizada nos dias 02 e 03 de maio de 2014. p. 1-11.
4
CONGRESSO BRASILEIRO DE NATUROLOGIA, 7., 2014, Palhoça. Anais... Florianópolis: SBNAT, 2014.
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Figura 1 – Imagens apresentadas durante a III Jornada de Estudos
do Símbolo da Naturologia.

Fonte: adaptado de Brunharo (2014), acervo pessoal.
Visando o diálogo e enriquecimento desse processo, os organizadores do JESN renovaram convites no VII CONBRANATU para
que mais naturólogos e alunos de Naturologia pudessem contribuir
com esse projeto. Todavia, apesar de alguns congressistas terem se
pronunciado interessados durante o congresso, nos meses que se
seguiram somente uma pessoa, de fato, entrou em contato com os
organizadores do grupo.
Isso levou à decisão, em reunião ocorrida no dia 14 de janeiro de 2015 entre os membros do núcleo, pelo prosseguimento das
5

ações até então acordadas nas JESN . Sendo assim, uma pesquisa
de opinião sobre os três esboços apresentados no VII CONBRANATU
foi criada e aplicada entre 18 de fevereiro e 1º de abril de 2015. O
que se apresentam aqui são os resultados colhidos com esse trabalho.

Materiais e métodos
Essa foi uma pesquisa de opinião, não probabilística, predominantemente quantitativa, utilizando-se de questionários on-line
5

APANAT. Reunião do Símbolo. Skype [on-line]. Ata da reunião de 14 de janeiro
de 2015. p. 1.
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como instrumento. A amostra foi por conveniência, selecionada pela
disponibilidade e interesse dos participantes em responder à pesquisa. Os questionários foram divulgados através dos sites da ABRANA
e APANAT, mailist das associações, pelo podcast da Naturologia e
pelos grupos de Facebook ligados à Naturologia no Brasil. Também
foram feitos convites públicos à participação durante os eventos do
Dia do Naturólogo em Santa Catarina e São Paulo, e divulgação pelos professores aos alunos dos cursos de graduação de Naturologia
da UAM e da UNISUL.
Utilizou-se a plataforma virtual SurveyMonkey, especializada
em serviços de pesquisa, para a elaboração do questionário, que
conteve ao todo quatro questões. A primeira se referia à vinculação
institucional do respondente, tendo como respostas possíveis “UAM”,
“UNISUL” e “Outra”. A segunda dizia respeito ao ano de conclusão
do curso de Naturologia, instruindo o respondente a deixá-la em
branco caso não tivesse concluído a graduação. A terceira apresentava os três esboços de Brunharo na mesma ordem da Figura 1 (cf.
p. 66). Então, através de uma escala do tipo Likert, o respondente
deveria avaliar cada um dos esboços assinalando um desses seis níveis: (1) desagrada totalmente, (2) desagrada muito (3) desagrada
um pouco, (4) gostei um pouco, (5) gostei muito, e (6) gostei totalmente. A última pergunta, “Comentários e sugestões”, era uma
questão aberta opcional ao respondente.
A análise dos dados foi feita através do software IBM SPSS
Statistics, e será apresentada na sequência.

Resultados e discussões
Recebemos ao todo 251 respostas. Dessas, 19 respondentes
abandonaram o questionário no momento que tiveram que avaliar os
símbolos. Dos 232 restantes, uma mesma pessoa respondeu à pesquisa em duplicidade. Dessa forma, mantivemos apenas a primeira
resposta, descartando a mais recente. Ao fim, obtivemos 231 questionários válidos.
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Perguntou-se aos participantes qual a sua vinculação institucional. Essa pergunta gerou algumas confusões, visto que uma naturóloga já formada pela UNISUL respondeu como vinculação a universidade nas quais está concluindo seu curso de doutoramento, e outra naturóloga escreveu o nome de seu consultório particular. Houve, contudo, dentre os três questionários que assinalaram a opção
“Outra”, uma participante que assinalou as Faculdades Integradas
Espíritas.
Tabela 1 – Distribuição da amostra no questionário da Jornada de
Estudos do Símbolo da Naturologia de acordo com a vinculação institucional
Frequência

Porcentagem

UAM

88

38,1%

UNISUL

140

60,6%

3

1,3%

Outra

Fonte: elaboração do autor (2015).
Dos respondentes, obtiveram-se também respostas de pessoas que não são formadas em Naturologia, mas que contribuíram
para sua história no Brasil. Dois exemplos notórios são a professora
drª. Adriana Elias Magno da Silva, docente do curso de Naturologia
da UAM, e a professora drª. Luana Maribele Wedekin, professora e
ex-coordenadora pro tempore da graduação da UNISUL. Ambas foram convidadas a participar da pesquisa e assinalaram como vinculação institucional a universidade em que lecionam.
Os resultados gerais sobre as médias obtidas por cada um
dos esboços apresentados (cf. Figura 1, p. 66) podem ser observados na Tabela 2 abaixo. A média dos Esboços 1 e 2 se mantiveram
na região central dos níveis Likert (considerando-se o resultado máximo 6 para total aprovação, e 1 para total desaprovação). A média
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do Esboço 3, em contrapartida, pendeu em direção à zona de descontentamento da escala.
Tabela 2 – Médias da escala de avaliação do questionário da Jornada
de Estudos do Símbolo da Naturologia
Esboço 1

Esboço 2

Esboço 3

Média

4,01

3,89

2,60

Desvio padrão

1,405

1,556

1,314

Fonte: elaboração do autor (2015).
O teste T de Student das amostras em pares demonstrou
que a diferença do valor-p encontrada entre o Esboço 1 e o Esboço 2
não possui significância, conforme se pode observar na Tabela 3 (cf.
p. 69). Sendo assim, não foi possível afirmar estatisticamente, com a
população respondente desse questionário, que os participantes preferiram o Esboço 1 ao Esboço 2. Todavia, o valor-p encontrado possibilitou concluir que os entrevistados preteriram o Esboço 3 em relação aos dois primeiros.
Tabela 3 – Valor-p do teste T por amostras em pares comparando a
média da escala de avaliação do questionário da Jornada de Estudos
do Símbolo da Naturologia.
Esboço 1

Esboço 2

Esboço 3

Esboço 1

-

0,084

< 0,001

Esboço 2

0,084

-

< 0,001

Esboço 3

< 0,001

< 0,001

-

Fonte: elaboração do autor (2015).
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Apesar dos resultados da Tabela 2 (cf. p. 69), baseados apenas na média geral das respostas, darem margem a interpretações de que os participantes estiveram neutros aos Esboços 1 e 2,
ao se analisar a distribuição exata da ocorrência de cada nível da escala Likert, pode-se verificar que mais de dois terços das respostas
sobre esses esboços estiveram entre os níveis 4 e 6, faixa de avaliação indicando aprovação das propostas.
Tabela 4 – Distribuição de cada nível da escala de avaliação do questionário da Jornada de Estudos do Símbolo da Naturologia.
Não gostou do símbolo

Gostou do símbolo

1

2

3

4

5

6

Esboço 1

20
(8,7%)

12
(5,2%)

37
(16,0%)

72
(31,2%)

57
(23,7%)

33
(14,3%)

Esboço 2

29
(12,6%)

19
(8,2%)

25
(10,8%)

71
(30,7%)

50
(21,6%)

37
(16,0%)

Esboço 3

69
(29,9%)

35
(15,2%)

65
(28,1%)

45
(19,5%)

15
(6,5%)

(0,9%)

2

Fonte: elaboração do autor (2015).

Por fim, compararam-se as médias dos itens Likert da escala
de avaliação de acordo com o vínculo institucional declarado pelos
respondentes. O valor-p encontrado pelo teste-T demonstrou diferenças estatísticas significantes entre o grau de aceitação dos respondentes da UAM e da UNISUL a respeito da opinião dos Esboços 1
e 3. Os respondentes da UAM, em ambos os casos, tenderam a gostar mais das propostas do que os respondentes da UNISUL. A média
da escala de avaliação para o Esboço 2 não apresentou valor-p estatisticamente relevante entre os dois grupos.
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Tabela 5 – Médias da escala de avaliação do questionário da Jornada
de Estudos do Símbolo da Naturologia de acordo com a vinculação
institucional dos respondentes.
UAM

UNISUL

Média

Desvio
padrão

Média

Desvio
padrão

Valor-p

Esboço 1

4,33

1,345

3,81

1,424

0,006

Esboço 2

3,94

1,534

3,86

1,567

0,683

Esboço 3

2,86

1,176

2,44

1,374

0,015

Fonte: elaboração do autor (2015).
Cerca de um terço dos respondentes escolheram escrever
algo no campo opcional “Comentários e sugestões” ao final da pesquisa. O valor-p encontrado pelo teste exato de Fisher pelo cruzamento desse dado com a instituição declarada pelos participantes foi
de 0,699, não demonstrando significância. Nesse sentido, não é possível declarar, com base nos resultados estatísticos, que os participantes de uma instituição decidiram comentar mais do que os de outra nesse campo opcional.
Tabela 6 – Distribuição do preenchimento do campo opcional “Comentários e sugestões” do questionário da Jornada de Estudos do
Símbolo da Naturologia.
UAM

UNISUL

Outra

TOTAL

Em branco

58 (65,9%)

96 (68,6%)

2 (66,7%)

156 (67,5%)

Preenchido

30 (34,1%)

44 (31,4%)

1 (33,3%)

75 (32,5%)

Fonte: elaboração do autor (2015).
O cruzamento entre a média obtida na escala do tipo Likert
dos respondentes que escreveram algo nesse campo com a dos que
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deixaram a questão em branco demonstrou um maior grau de insatisfação entre os que decidiram expressar maiores observações, conforme se pode observar na Tabela 7.
Tabela 7 – Médias da escala de avaliação do questionário da Jornada
de Estudos do Símbolo da Naturologia de acordo com o preenchimento do campo opcional “Comentários e sugestões”.
Em branco
Desvio
Média
padrão
Esboço 1
Esboço 2
Esboço 3

4,24
4,04
2,74

Preenchido
Desvio
Média
padrão

1,345
1,511
1,306

3,53
3,57
2,32

1,417
1,612
1,296

Valor-p
< 0,001
0,038
0,024

Fonte: elaboração do autor (2015).
Sobre o conteúdo dos comentários, desconsiderando-se os
questionários que não preencheram esse campo, 32,0% teceram
propostas favoráveis e elogios ao Esboço 2, 28,0% elogiaram e sugeriram melhorias ao Esboço 1, e 8,0% declararam gostar e deram
recomendações ao Esboço 3. Dentre as propostas recebidas, 6,7%
dos comentários pediram que o Esboço 1 e o Esboço 2 fossem, de
algum modo, combinados para formar um único símbolo. Além disso,
2,6% dos respondentes desejaram que alguma forma de interpretação do significado de cada esboço tivesse sido apresentada, para
que pudessem opinar sobre eles com mais propriedade. Por fim,
1,7% dos respondentes declararam que o caduceu ou a serpente
precisam fazer parte do símbolo da Naturologia por ser essa uma
profissão da saúde, demonstrando conservadorismo ao se pensar em
um símbolo para a área da saúde.
Dentre os comentários negativos, a principal crítica recebida
foi referente à estética da arte, com 17,3% pedindo por traços mais
leves e/ou coloridos. 5,6% dos respondentes consideraram que nenhum dos esboços representava a Naturologia, a maioria advogando
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por algum outro símbolo apresentado em edições passadas da JESN.
5,3% dos comentários recebidos declararam irrelevantes as iniciativas em se criar um símbolo para a Naturologia, desejando que se
mantivesse a figura adotada pela coordenação do curso da UNISUL
6

da década de 2000 . 4% dos comentários foram particularmente agressivos, criticando duramente a JESN, seus organizadores e o profissional contratado. Por fim, notou-se que a maior parte dessas críticas foi tecida por respondentes que declararam em seu questionário vínculo institucional com a UNISUL

Considerações finais
Em suma, os resultados obtidos pelos dados colhidos indicaram empate técnico entre o Esboço 1 e 2. Notou-se maior aprovação
dos três esboços entre os respondentes com vínculos com a UAM
quando comparadas suas respostas com as dos respondentes da
UNISUL. Contudo, independentemente da instituição, em cerca de
dois terços das respostas os Esboços 1 e 2 receberam qualificações
superiores a 4, pendendo ao positivo na escala de avaliação.
Apesar de um terço dos participantes preencherem o campo
“Comentários e sugestões”, a maioria deles se utilizaram desse espaço para falar sobre sua proposta favorita, sugerindo alguma alteração no traçado ou expressando como se sentiram ao entrar em
contato com os desenhos. Menos de 6% dos respondentes, considerando-se todos os questionários válidos, utilizaram o espaço para
simplesmente criticar os trabalhos. Ainda assim, a maioria dos respondentes que teceram críticas desaprovou apenas o tracejado dos
esboços, sem maiores questionamentos.
Em posse dos resultados obtidos, o grupo de trabalho da
JESN deseja traçar suas futuras ações referentes ao símbolo da Naturologia, de modo significativo, respeitando as opiniões refletidas na
6

O tàijítú (símbolo do yīn-yáng e principal iconografia da religião daoísta) com a agulha de acupuntura.

73

pesquisa. Pretendemos agora organizar a agenda de trabalhos para
esse ano, visando avançar e conquistar o máximo possível na consolidação do símbolo, para que sejam apresentadas boas notícias referentes a esse núcleo de trabalho no IV JESN, de forma coesa, responsável e profissional.

Anexo A – Motivos simbólicos recorrentes nas submissões das duas
primeiras Jornadas de Estudos do Símbolo da Naturologia.
MOTIVO SIMBÓLICO
Círculo
Eixo
Cor verde
Dualidade
Centro
Leminiscata
Ascensão
Espiral
Interiorização
Ser humano
Flor
Cor amarela
Serpente
Folha
Cor vermelha
Cálice
Tàijítú (símbolo do yīn-yáng)
Movimento
Árvore
Caduceu
Asas
Aves

OCORRÊNCIA
23 (63,9%)
16 (44,4%)
16 (44,4%)
14 (38,9%)
14 (38,9%)
12 (33,3%)
11 (30,6%)
10 (27,8%)
8 (22,2%)
7 (19,4%)
7 (19,4%)
7 (19,4%)
7 (19,4%)
6 (16,7%)
6 (16,7%)
6 (16,7%)
6 (16,7%)
5 (13,9%)
5 (13,9%)
5 (13,9%)
3 (8,3%)
2 (5,6%)

Fonte: elaboração do autor (2015), com base na ata da reunião do I
Encontro de Aprofundamento do Símbolo da Naturologia (2014).
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II Mostra Nacional de Experiências
Bem-Sucedidas em Naturologia
O evento acontecerá na cidade de São Paulo nos dias 22 e
23 de outubro de 2015, e tem por objetivo difundir e debater as experiências de destaque nas diversas áreas de atuação no âmbito da
Naturologia.

ÁREAS TEMÁTICAS
As inscrições das experiências Bem-Sucedidas em Naturologia poderão ser realizadas nas seguintes áreas temáticas:
Área 1: Naturologia em Saúde Coletiva
Área 2: Naturologia Clínica e Spa
Área 3: Naturologia em Saúde Ambiental
Área 4: Naturologia em Saúde do Trabalhador
Área 5: Naturologia em Serviços Públicos
Área 6: Naturologia em Educação
Área 7: Consultorias em Naturologia
Área 8: Outras áreas temáticas

ESTRUTURA
A Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Naturologia será um evento do CONBRANATU. Àqueles que desejarem
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assistir, é gratuita e aberta ao público. Contudo, o apresentador deverá estar inscrito no CONBRANATU.
Cada autor que tiver seu resumo selecionado terá um tempo
de apresentação oral a ser definido posteriormente, conforme o número de trabalhos aprovados.
As mesas de discussão serão compostas pelos autores dos
trabalhos selecionados (um autor por trabalho), além de um moderador e haverá interação com o público. Os participantes receberão
um certificado por trabalho apresentado. Os melhores trabalhos serão premiados com menções honrosas.
Nota: devido ao tempo reduzido da Mostra, os trabalhos serão selecionados por uma comissão. Esta será constituída por membros da
SBNAT, ABRANA e APANAT. A pluralidade temática será critério para
seleção de experiências para apresentação na Mostra.

NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS:










Os trabalhos devem descrever a experiência em Naturologia,
com enfoque preferencialmente voltado à aplicação prática dos
conhecimentos de Naturologia nos diversos campos de atuação.
Cada experiência poderá ter até seis autores. Mostras com número maior de autores serão aceitas se acompanhadas de justificativa a ser analisada pela comissão.
Os trabalhos deverão ser produzidos necessariamente por naturólogos formados, estudantes de Naturologia ou professores do
curso de Naturologia.
Os trabalhos deverão ser apresentados em extensão .doc ou
.docx, tamanho de papel A4, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado, e margens de 2,5 cm.
Os trabalhos devem ser enviados até o dia 31 de setembro de
2015 para o seguinte e-mail: exponaturo@gmail.com
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Critér ios de seleção dos trabalhos




Relevância da experiência para o campo da Naturologia.
Estrutura e adequação às normas de submissão.
Organização dos conteúdos.

Comissão organizadora do VIII CONBRANATU
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II MOSTRA DA EXPONATURO – 2015

22/out
10h30 às
12h00

23/out
16h30 às
18h00

Luisa Nuernberg
Losso (UNISUL)

Naturologia em
Serviços Públicos

Experiência da Naturologia em UBS de Florianópolis
– SC

Stephany Nicolli
(UAM)

Naturologia em
Serviços Públicos

Experiência da Naturologia em uma UBS do
município de Embu das Artes – SP

Caio Fábio Schlechta
Portella (UAM)

Naturologia em
Saúde Coletiva

Experiência da Naturologia em contexto
multidisciplinar em dor crônica

Raquel Pontes Oliva
(UAM)

Naturologia em
Saúde Coletiva

Experiência em partos como naturóloga e doula

Priscila Silvestrelli
(UAM)

Naturologia e
Home Care (plano
de saúde)

Experiência com cuidados paliativos em
atendimentos de home care com Naturóloga em
equipe multiprofissional pelo plano de saúde em
Guarulhos – SP

Otávio Croce Dias
(UAM)

Naturologia e
Educação

Experiência de alfabetizar crianças sendo um
naturólogo e pedagogo em Ubatuba – SP

Liliane Ribeiro
(UAM)

Naturologia e
Educação

Experiência de Naturologia com crianças e
adolescentes na ONG Casa do Zezinho

Helena Garibotti
Barbosa (UAM)

Naturologia no
Ambiente
Corporativo

Experiência de Naturologia em ambiente
corporativo, como atender e fidelizar o cliente

Inscrição de Trabalhos Científicos
A Sociedade Brasileira de Naturologia, em parceria com a
ABRANA, APANAT e UNISUL, com apoio da UAM e através da Comissão Organizadora do VIII Congresso Brasileiro de Naturologia, abre
as inscrições para apresentação de trabalhos científicos nas modalidades de apresentação oral, painel eletrônico (apresentação oral de
menor duração) ou audiovisual.

NORMAS
Cada inscrição dará direito à participação no congresso e ao
envio de resumos, desde que o inscrito seja autor dos trabalhos. Não
há restrições quanto ao número de trabalhos nos quais cada indivíduo poderá constar como autor ou coautor. Cada resumo poderá ter
até cinco autores.
Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente pelo e-mail conbranatu@gmail.com. Resumos enviados por fax, outros e-mails ou outra maneira de transmissão de documentos não serão
aceitos e não serão processados pelo comitê científico. O autor receberá, em até 72 horas, um e-mail de confirmação de recebimento.
Caso não receba, deverá entrar em contato. No ato da submissão,
por favor indique a forma de apresentação da atividade: oral e também painel eletrônico; somente na forma de painel eletrônico; ou a
critério da comissão avaliadora.
Os resumos serão encaminhados aos avaliadores da comissão científica, e o resultado da avaliação (aceito ou não recomendado) será notificado pela comissão científica por e-mail. Será emitido
apenas um certificado por trabalho apresentado.
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Os resumos devem ser divididos em: Introdução, Objetivos,
Método, Resultados, Discussão, e Conclusão. Palavras-chave (3 a
6). O conteúdo do resumo e da apresentação é unicamente de responsabilidade dos autores.
Para submeter o trabalho para avaliação, não é necessário
pagar a inscrição. No entanto, se o trabalho for pré-selecionado, somente será plenamente aceito mediante o pagamento da inscrição
do apresentador. No caso de um ou de todos os resumos não serem
aprovados, não haverá ressarcimento do valor da inscrição ou substituição de inscrições.
A comissão organizadora não se responsabilizará pelas despesas de hospedagem e locomoção.

REGRAS PARA O ENVIO DOS RESUMOS
Os trabalhos poderão ser enviados até o dia 30 de setembro de 2015.

Cabeçalho :
O título do trabalho deve ser escrito em letra maiúscula, sem
abreviações (fonte Arial, tamanho 15, em negrito e centralizado, não
colocar ponto no final).
Logo após o título, indicar a autoria: inserir o nome dos autores por ordem alfabética, separados por vírgulas. Escrever o nome
completo, por extenso, sem abreviações. Após cada nome, indicar a
instituição a que está vinculado; colocar um asterisco para indicar o
autor principal; acrescentar o endereço eletrônico do autor principal
no final (fonte Arial, tamanho 13; texto centralizado e em negrito).
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Resumo:
O resumo deve ser redigido em fonte Arial, em português,
inglês ou espanhol, tamanho 11, com texto justificado, espaço entre
linhas 1,5. Margem esquerda, direita e inferior de 3,0cm e superior
de 2,0cm. Nomes de gêneros e espécie devem ser grafados em itálico. Só poderão ser usadas abreviaturas cientificamente reconhecidas. O texto deve estar subdividido em introdução, objetivo, métodos, resultados, discussão e conclusão. Utilizar frases curtas e objetivas; o resumo deve conter, no máximo, 300 palavras, dispostas em
um único parágrafo. No resumo não haverá possibilidade de incluir
desenhos, gráficos ou figuras. Dados quantitativos devem ser expressos como média e variação, incluindo o n da amostra e a estatística utilizada.

Palavras- chave:
Mínimo de 3 palavras-chave e máximo de 6.

OS RESUMOS DEVEM SER SUBMETIDOS DENTRO
DE UM DOS SEGUINTES TEMAS
Tema Central: Exercício Profissional – Bases Teóricas, Avanços e
Realidade Nacional
1.
2.
3.
4.
5.

Relação de interagência
Naturologia clínica
Naturologia social
Naturologia e Naturopatia
Educação e Pesquisa em Naturologia
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6. A formação acadêmica do profissional naturólogo
7. Naturologia e educação ambiental: trabalhos envolvendo alimentação, alimentos orgânicos, agroecologia, geobiologia e outras
pesquisas referentes à saúde e educação ambiental.
8. Relatos de caso.

Critér ios de avaliação :
Serão observados os seguintes critérios de avaliação:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Originalidade do trabalho;
Atualidade do tema;
Clareza do texto do resumo;
Relevância do conteúdo para a Naturologia;
Conteúdo do trabalho;
Metodologia empregada.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL:
Serão selecionados pela comissão científica os melhores trabalhos das áreas temáticas para apresentação oral.
O apresentador terá 20 minutos para expor o trabalho. A
comissão científica disponibilizará equipamento audiovisual para apresentação.
Após a divulgação do resultado dos trabalhos selecionados
para a modalidade “apresentação oral”, os autores devem enviar para a comissão científica, no prazo de sete dias, a apresentação no
formato PPT/2003. E-mail: conbranatu@gmail.com
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO EM PAINEL
ELETRÔNICO:
O arquivo correspondente ao pôster eletrônico deverá ser
entregue em formato JPG (imagem), com tamanho máximo de 5MB.
No caso de elaboração no PowerPoint (PPT) ou outro software de
apresentação, basta escolher o formato JPEG ao salvar.
Os trabalhos serão apresentados na forma de slide único, e
o autor terá 10 minutos para apresentá-lo. A comissão científica disponibilizará equipamento audiovisual para apresentação.
Após a divulgação do resultado dos trabalhos selecionados
para a modalidade “painel eletrônico”, os autores devem enviar para
a comissão científica, no prazo de sete dias, a apresentação no formato de imagem JPG. E-mail: conbranatu@gmail.com

RESULTADOS
Os trabalhos aprovados para as apresentações, orais ou pôster eletrônico serão confirmados por email até o dia 5 de outubro
de 2015. Caso o participante necessite do aceite de participação anterior a esta data, escrever ‘Retorno rápido’ no assunto do e-mail de
submissão do resumo.

Atenciosamente,

Comissão Científica do VIII Conbranatu
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Trabalhos selecionados
para o VIII Congresso
Brasileiro de Naturologia

APRESENTAÇÕES – 23/10/2015
Apresentações orais:
Relações entre Naturologia e Nova Era: indícios de valores
novaeristas entre naturólogos formados no brasil
Fábio L. Stern (PUC-SP/UNISUL)
Contato: caoihim@gmail.com
Que corpo é esse? (Im)possibilidades na percepção anatômica
Caio Henrique Caron Parisi (USC)
Contato: ccaronparisi@gmail.com

Painéis e letrônicos:
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Resumos dos trabalhos
aprovados:
apresentação oral

Relações entre Naturologia e Nova Era:
indícios de valores novaeristas entre
naturólogos formados no Brasil
Fábio L. Stern* (PUC-SP/UNISUL)
caoihim@gmail.com

O presente trabalho é derivado de minha dissertação, que objetivou
investigar as relações entre a Naturologia no Brasil e o movimento
da Nova Era, partindo da hipótese levantada por Teixeira, em sua etimologia da Naturologia brasileira, de que o surgimento da Naturologia no Brasil estaria relacionado à chegada da Nova Era ao país.
Para tanto, foram aplicados 292 questionários em naturólogos formados nas duas universidades brasileiras com cursos de Naturologia
reconhecidos pelo MEC. Para aferir o grau de adesão ao movimento
da Nova Era, uma escala do tipo Likert foi aplicada, com 25 itens referentes às grandes tendências do movimento da Nova Era ressaltadas por Hanegraaff. Os resultados demonstraram que 51,7% dos naturólogos consideram-se objetivamente novaeristas, e que os naturólogos atuantes são justamente os que demonstram o maior grau
de identificação com esse título. Também foi atestado que o grau de
adesão da escala do tipo Likert foi alto em todas as categorias, com
médias superiores a 3 (de um máximo de 4).
Palavras-chave: Naturologia. Nova Era. Escala de espiritualidade.
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Que corpo é esse? (Im)possibilidades na
percepção anatômica
Caio Henrique Caron Parisi* (USC)
ccaronparisi@gmail.com

Espaço tênue entre o tangível e o quimérico, a anatomia combina o
representar objetivo e racionalista do corpo instituído pela ciência
médica à apropriação negligenciada e, paradoxalmente, dotada de
cirúrgica precisão do discurso artístico. Na necessidade de prover
uma esfera reflexiva aos profissionais de saúde; porém não só a eles; o presente artigo se propõe a compreender os constructos socioculturais e sensório-perceptivos em torno do corpo e de suas representações, fabricadas a partir do olhar anatômico. Fundamentada
em uma perspectiva biocultural, tem como objetivo verificar as
(im)possibilidades de reconhecimento entre o corpo representado e
o corpo vivido. As observações efetuadas sobre tais são oriundas de
práticas laboratoriais vivenciadas pelo próprio autor em campo
quando este se configurou como parte do corpo discente do curso
de Naturologia da Universidade Anhembi Morumbi. Somam-se a elas,
entrevistas informais com os demais alunos e professores e relatos
etnográficos de outros antropólogos apoiados, principalmente, pelo
discurso da Antropologia Sensorial. Analisa a hegemonia da visão
nas concepções corporais ocidentais, assim como, as alternativas viabilizadas pelo emprego de outros mecanismos sensoriais frutos,
muitas vezes, de outras realidades corporais. Verificou-se que há
uma plausibilidade em relação à dificuldade de reconhecimento nesse específico encontro, visto a existência de apercepções decorrentes
do não pertencimento de tais representações no repertório do observador ou nas concepções filosóficas e sociais submetidas ao corpo
no decurso histórico ocidental. Concluiu-se que novas abordagens no
ensino anatômico, como a body projection e a body painting, podem
configurar-se como possíveis instrumentos de conciliação entre a re94

presentação e o representado, caracterizando-se ainda, como importantes aliados na instauração de uma investida mais humanizada em
saúde.
Palavras-chave: Corpo. Anatomia. Percepção. Antropologia sensorial. Representação.
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Chang Ti: identificação do fator
constitucional através de uma análise
morfológica segundo a terapêutica
tradicional chinesa, com os moradores do
bairro Canto da Lagoa – Florianópolis
Alan Kornin* (UFSC)
alankornin@gmail.com

INTRODUÇÃO: Aspectos constitucionais são uma prerrogativa para
o bom entendimento da situação atual do indivíduo em um processo
terapêutico, bem como um direcionamento para um tratamento correto de acordo com o funcionamento do seu organismo. Procurou-se
neste estudo, a verificação da validade da teoria constitucional chinesa dos cinco elementos enquanto ferramenta e sistema avaliativo
puramente observacional, sendo aplicada fora de seu contexto de
criação. OBJETIVO: Validar sob a ótica da terapêutica tradicional
chinesa os fatores constitucionais obtidos por análise morfológica do
rosto, corpo e mãos dos moradores do bairro do Canto da Lagoa –
Florianópolis–SC. MÉTODOS: Estudo de campo, exploratório de caráter qualitativo com levantamento de fotografias e questionários.
Amostragem total n= 20, dos participantes foram coletadas 5 fotos
padronizadas do corpo e posteriormente analisadas por um perito.
Foi utilizado um questionário comportamental como instrumento de
validação. Os dados foram cruzados com o intuito da obtenção do
fator constitucional de cada participante. RESULTADOS: Na análise
fotográfica randomizada, das 20 constituições obtidas, 17 foram
conclusivas e 3 inconclusivas, houve bastante divergência na predominância de constituições e elementos entre as análises de questionário e análises fotográficas, no cruzamento de dados, 3 análises foram compatíveis, 8 parcialmente compatíveis e 9 incompatíveis.
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DISCUSSÃO: Não é possível através deste tipo de estudo determinar padrões comportamentais constitucionais por meio de análises
morfológicas. Sugere-se a realização de outros estudos de mesmo
tema, com uma amostragem maior, outros tipos de população, disponibilidade de maior número de peritos em medicina chinesa para a
análise de dados, com questionários mais aprimorados e/ou criados
por peritos. CONCLUSÃO: Análises puramente morfológicas ou puramente comportamentais se apresentaram inconclusivas para a determinação do fator constitucional de um indivíduo, sendo necessário
integrar as duas visões na anamnese e diagnóstico e considerar a
teoria dos cinco elementos tal como é preconizada.
Palavras-chave: Medicina tradicional chinesa. Cinco elementos. Biotipologia. Análise fotográfica. Naturologia. Práticas integrativas e
complementares.
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Possíveis contribuições de sistemas
complexos de pesquisa ao campo da
Naturologia e práticas integrativas e
complementares
Fabiana de Almeida Andrade* (UAM)
Caio Fábio Schlechta Portella (UAM/FSP-USP)
fabisgt@gmail.com

A literatura nos apresenta modestos resultados no uso das Práticas
Integrativas e Complementares (PICs), por outro lado vemos na utilização de tais práticas, resultados relevantes e muitas vezes difíceis
de serem mensurados, pelo montante de informações e interações
multidimensionais que os permeiam. Os Sistemas Complexos de
Pesquisa (SCP), nos trazem a possibilidade de realizar análises multidimensionais em pesquisa, constatando maior relevância das PICs.
Vários são os termos utilizados para esse tipo de pesquisa: Whole
System Research, Outcome Study, Non Linear Dynamical Complex
System, Evidence-based Practice, entre outros. Visto a necessidade
de evidenciar os resultados da Prática Naturológica, o objetivo deste
estudo é iniciar um diálogo entre a Prática Naturológica e métodos
de avaliação diferenciados. Os critérios de inclusão foram: Documentos que correlacionem Sistemas Complexos de Pesquisa com PICs,
em forma de artigos e estarem em Português ou Inglês; sendo excluídos os artigos que fugiram ao tema da pesquisa. Os descritores
foram verificados no Decs e MESH. Foi utilizada a mesma estratégia
de busca em dois banco de dados: Pubmed e Lilacs, sendo achados
respectivamente 20 e 29 artigos. Dos 20 artigos encontrados no
Pubmed 12 estavam dentro dos critérios e dos 29 artigos encontrados no Lilacs 8 estavam dentro dos critérios. Os artigos foram lidos e
foi montada uma breve apresentação sobre os SCP e a Prática Naturológica , com isso, espera-se contribuir para a divulgação de uma
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área ainda pouco explorada, esperando também trazer a mente de
estudantes, docentes e instituições de ensino e pesquisa, a oportunidade de discutir estes sistemas. Os resultados apontam que pesquisas sobre as PICs devem avaliar os padrões de todo o sistema e
suas mudanças ao longo do tempo, permitindo aos fenômenos ter
múltiplas e complexas causas, havendo a necessidade do desenvolvimento de métodos para estudar a segurança, eficácia e efetividade
das PICs.
Palavras-chave: Whole system research. Complementary therapies. Integrative medicine.
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Naturologia e Agroecologia: diálogo de
saberes
Eunice Regina Maria da Silva Durão* (UAM)
Mariana Bergamo Caramez (UFSCAR)
eunice.durao@hotmail.com

As ciências da Naturologia e da Agroecologia são passiveis de serem reconhecidas como irmãs que caminham juntas. Reconhecendo
uma comunicação já no que tange a germinação de tais ciências a
respeito da evidência dos saberes tradicionais. Perante a um quadro
de crises relacionadas a expansão industrial e urbana, sintomas coletivos, como insatisfações psicológicas materiais e ambientais, configuram uma crise na saúde, a Naturologia entende que o processo
saúde-doença deverá então ser tratado de forma sistêmica, vendo a
saúde no sentido integral que perpassa, não só por modelos biomédicos, mas, por determinantes sociais em saúde, como educação,
saneamento básico, trabalho, meio ambiente, alimentação, lazer,
entre outros. O compromisso da noção de Interagência no tratamento terapêutico procura através do diálogo construtivo restabelecer a
saúde integral, colocando aquele que quer ser tratado como agente
ativo de seu tratamento. O objetivo principal do presente estudo é o
de alinhar práticas e conceitos agroecológicos, que possam somar
ao exercício de educação, proteção e promoção da saúde junto à
atuação do naturólogo, no meio urbano. A discussão pretendida
perpassa por reconhecer a complexidade do processo de interagência na integralidade da saúde convergida com ações de outras áreas
de estudo principalmente pensando a saúde a partir da ecologia.
Segundo Ischkaniam e Pelicioni, o insumo principal da Naturologia é
a natureza, tal qual, é para a Agroecologia. O conceito da complexidade e a atitude acadêmica transdisciplinar, alimentam novos paradigmas pautados em visões mais sistêmicas e solidárias entre si,
com abertura perante aos saberes rígidos e insuficientes no contexto das crises atuais.
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Palavras-chaves: Naturologia. Agroecologia. Saúde integral. Diálogo e natureza.
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Resumos dos trabalhos
aprovados:
painel eletrônico

A relação de interagencia e o princípio do
encontro
Paula Cristina Ischkanian* (USP)
paulli@usp.br

Conhecimento em constante construção, a relação de interagência
avança cada vez mais para a compreensão da multidimensionalidade
do ser promovendo uma visão não só integral mas potencialmente
integralizadora. Em via oposta ao racionalismo moderno, esse tipo
de relação vem se constituindo em caráter horizontal e portanto capaz de ser mais democrática e solidária no contexto da relação naturólogx -interagente. Por isso, levar em conta a complexidade dos níveis que compõe a multidimensionalidade é essencial para que o Encontro - na teoria de Moreno e de outros pensadores considerados
como paradigmas da ciência – aconteça. Pretende-se propor como
ponto de partida para uma discussão ampla e complexa, um sistema
que possa representar os níveis: Soma, Psique, Nous e Infinito afim
de explorar esta temática.
Palavras-chave: Relação de interagencia. Naturologia. Princípio do
encontro.
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Utilização da terapia antioxidante ortomolecular na busca de uma saúde equilibrada:
uma revisão
Luis Celso da Silva* (UFF)
luiscelso@id.uff.br

As pesquisas científicas têm dado suporte ao uso preventivo e terapêutico de vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais, aminoácidos, flavonoides, ervas e outros fatores nutricionais, como substâncias valiosas e seguras na prevenção e tratamento de doenças graves associadas à mortalidade, bem como em problemas cotidianos
de saúde. Esta revisão apresenta evidências do uso da terapia antioxidante ortomolecular na melhoria da saúde. Buscou-se artigos científicos relevantes em bancos de dados eletrônicos, como a SciELO e
Science Direct, além do Google Acadêmico e Scholar, utilizando os
termos “antioxidantes”, “terapia antioxidante” e “ortomolecular”. É
consenso na literatura que existem vários fatores responsáveis pela
geração de radicais livres, tais como o exercício excessivo, estresse
excessivo, poluição do ar, tabagismo, poluição dos alimentos e da
água, a luz solar ultravioleta, medicamentos e radiação. As diversas
formas de suplementação nutricional antioxidante, utilizada como terapia ortomolecular, promovem efeitos benéficos, onde o uso de suplementos antioxidantes é seguro e com efeitos comprovados para a
saúde e nas doenças relacionadas ao envelhecimento. O efeito antioxidante destes suplementos é oriundo de substâncias como as vitaminas antioxidantes, como os tocoferóis e o ácido, ascórbico; outros compostos bioativos isolados de origem vegetal como os carotenoides: α-caroteno, β-caroteno, luteína, zeaxantina, astaxantina e
licopeno; compostos fenólicos, flavonoides: flavonóis, antocianidinas
e isoflavonoides, os aminoácidos, polissacarídeos, isotiocianatos,
bem como os extratos de plantas e algas, as frutas e vegetais con106

centrados, as enzimas, os minerais selênio, zinco e manganês, os
probióticos e prebióticos, entre outros. Embora ainda haja controvérsias, muitos estudos demonstram o uso seguro da terapia antioxidante. No entanto, os mecanismos bioquímicos de proteção contra o
stress oxidativo e os efeitos do antienvelhecimento não são totalmente compreendidos. Na prática, o ideal seria utilizar uma combinação de antioxidantes encontrados naturalmente. Esta revisão mostra que há um potencial real da terapia ortomolecular na manutenção de saúde.
Palavras-chave: Antioxidantes, Terapia nutricional ortomolecular,
Saúde equilibrada.
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A medicina rastafári e as possíveis relações
com a Naturologia
Igor de Azevedo Silva* (UAM)
Adriana Elias Magno da Silva (UAM)
Caio Fábio Schlechta Portella (UAM/FSP-USP)
igordeazevedo@hotmail.com

Introdução: A Naturologia é um saber/profissão que resgata o emprego de conhecimentos e filosofias tradicionais como ferramenta de
trabalho terapêutico e clínico. Este estudo procurou mapear a concepção de saúde e de práticas terapêuticas utilizadas pela cultura
Rastafári e procurou estabelecer uma possível relação com a Naturologia. Objetivos: Mapear, a partir de representantes brasileiros da
cultura Rastafári, a concepção de saúde e as práticas terapêuticas
desta tradição e estabelecer uma possível relação com a Naturologia.
Método: Caracteriza-se por ser estudo descritivo e analítico de abordagem qualitativa. O levantamento de campo foi realizado através
de entrevistas estruturadas, formadas por dez questões abertas que
inquiriam sobre: o que é Rastafári, sua relação com natureza, o que
é saúde, como é sua alimentação, o que é meditação, como utilizam
as plantas medicinais, qual o papel da música, como contribuem para educação em saúde e como contribuem para a saúde integral. Utilizou-se como técnica de pesquisa a abordagem de campo convencional nas ciências sociais de entrevista direta com os informantes.
Resultados: As informações obtidas através da pesquisa não foram
suficientes para enquadrar o conhecimento Rastafári dentro das cinco dimensões que caracterizam a racionalidade médica segundo Madel Luz. Optou-se por utilizar como recurso de organização do estudo apenas três dimensões que compõe a categoria. Foram elas:
cosmologia, doutrina médica e sistema terapêutico. Discussão: Podese observar que pelo fato da pesquisa de campo ter sido realizada
com sacerdotes, profetas e praticantes do Rastafári, e pela ausência
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de médicos Rastafáris ou Bush Doctors, os relatos obtidos trouxeram
mais elucidações no quesito de cosmologia do que em doutrina médica e sistemas terapêuticos. Conclusão: A análise dos dados sugeriu
que a Medicina Rastafári pode ser entendida como uma linha terapêutica compatível com as práticas da Naturologia, por apresentar
afinidades ao pensamento naturológico, como a visão integrativa da
saúde, o uso de recursos terapêuticos naturais e por se caracterizar
com um conjunto integrado e estruturado de práticas e saberes em
saúde.
Palavras-chaves: Medicina Rastafári. Medicina Tradicional. Bush
Doctors. Naturologia. Saúde natural.
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Percepções da inalação do óleo essencial
de rosa-marrocos (Rosa × centifolia) pelo
teste olfativo
Thais Riboli Faustino* (UNISUL)
ta.rfaustino@gmail.com

O teste olfativo é uma ferramenta de avaliação da Naturologia, que
visa entender como cada óleo essencial promove percepções diferentes nos interagentes. A literatura de aromaterapia normalmente
traz os aspectos simbólicos e sutis de cada óleo essencial, porém até
hoje existem poucos estudos científicos nesta área. Existem divergências entre os autores sobre esses aspectos, mas o óleo essencial
de rosa é um dos quais possui menos contradições sobre sua descrição simbólico-sutil. Por conta disto, escolheu-se realizar o teste olfativo com este aroma. Objetivou-se entender quais as percepções e
associações dos indivíduos ao inalarem o óleo essencial de rosamarrocos (Rosa × centifolia), bem como levantar quais as sensações, sentimentos, pensamentos e intuições que foram evocados
com a inalação desse aroma. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
realizada através de entrevista semiestruturada. O estudo foi realizado na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), Campus
Grande Florianópolis, Unidade Pedra Branca. Foram recrutados 32
participantes, com idade acima de 18 anos e inferior a 60, residentes
das cidades de Florianópolis, São José e Palhoça – essas últimas na
Grande Florianópolis. Foram excluídos os participantes que declararam ter alergia à rosa, ter anosmia ou hiposmia, ter tido contato
prévio com o óleo essencial de rosa, e também aqueles que não responderam o mínimo de três perguntas da entrevista. As associações
que mais apareceram entre os entrevistados foram relacionadas às
figuras maternas (mãe, avó, tia-avó). O sentimento que predominou
foi o acolhimento. As sensações variaram entre enjoo e “abertura do
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tórax”. Os pensamentos normalmente foram atrelados à ideia de
mulheres fortes e independentes. A pesquisa confirmou o que a
maioria dos autores apresentava a respeito dos aspectos sutis e simbólicos do óleo essencial de rosa, demonstrando a validade do teste
olfativo.
Palvras-chave: Teste olfativo. Aromaterapia. Óleo essencial de rosa-marrocos. Naturologia.
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A práxis naturológica e a comunicação para
a promoção da saúde
Paula Cristina Ischkanian* (USP)
Maria Cecília Focesi Pelicioni (USP)
Nelson Filice de Barros (UNICAMP)
paulli@usp.br

Para uma efetiva Promoção da Saúde é necessário que se tenha
uma ação coordenada entre diferentes segmentos da sociedade afim
de estimular situações conducentes à saúde permitindo ao individuo
conhecer e controlar os fatores determinantes para estar e sentir-se
saudável e com isso, desenvolver habilidades e autonomia para a
tomada de decisões que melhorem sua condição de vida. A Promoção da Saúde também propõe estratégias baseadas na democratização das informações e num esforço conjunto de toda a sociedade
para que os problemas sejam superados e isto faz pensar no âmbito
da formação dos profissionais e na grade curricular dos cursos da
área da saúde que não tem dado importância ao processo de comunicação e de educação em saúde, inclusive no que tange à relação
profissional de saúde versus usuário do serviço de saúde, como se
espera que ocorra nas relações democráticas como tem acontecido
por meio da relação de interagência própria da Naturologia. Objetivo: investigar o processo comunicacional entre profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que participarem do
tratamento com Acupuntura e Fitoterapia como coadjuvantes à quimioterapia. Método: abordagem qualitativa com investigação participante e entrevista semiestruturada individuais com os usuários portadores de neoplasias de um Hospital Público de Campinas/SP e profissionais de saúde envolvidos no Projeto da Construção do Cuidado
Integrativo do mesmo município. Resultados: A maioria dos entrevistados relatou ter sido bem informada sobre a Acupuntura e a Fitoterapia, no entanto para grande parte dos participantes a divulgação
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deste tipo de terapêutica precisa melhorar, ter maior abrangência,
ser mais ofertada e divulgada tanto no hospital e outros serviços do
SUS quanto por diferentes canais de comunicação. Conclusão: o
processo comunicacional entre os profissionais de saúde e usuários
do SUS se deu a partir do fornecimento das informações sobre a Acupuntura e a Fitoterapia, mas ainda falta promover mais as ações
propostas pela matriz da Promoção da Saúde que dependem de uma
mudança de paradigma e quebra da hegemonia do modelo biomédico. Neste sentido, a Naturologia por meio da práxis naturológica poderia contribuir não apenas estimulando a mudança paradigmática
no uso de sistemas complexos de saúde como poderia impulsionar a
interdisciplinaridade aproximando e ampliando os principais aspectos
da promoção, da educação e da comunicação efetiva em saúde que
continuam encontrando dificuldades neste campo.
Palavras-chave: Promoção da Saúde. Comunicação em Saúde. Naturologia. Saúde Pública.
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Contribuições da Naturologia para a
autonomia do interagente
Stephany Nicolli Dourado Fonseca* (UAM)
Paula Cristina Ischkanian (USP)
Adriana Elias Magno da Silva (UAM)
stephany.naturologia@gmail.com

A Promoção da Saúde, pautada no conceito da Integralidade, é corresponsabilidade dos diversos setores que constituem a sociedade,
sendo também dever dos profissionais da saúde contribuir para a
construção de maiores graus de autonomia dos usuários por meio de
ações de Educação em Saúde. A Naturologia aproxima-se da Promoção e da Educação em Saúde, a partir da relação de Interagência,
por ser uma relação transversal que propõe a corresponsabilidade no
processo terapêutico, bem como o reconhecimento e a valorização
dos sujeitos, referidos como interagentes. O estímulo à autoconsciência e ao autocuidado têm sido considerados uma importante potência na Naturologia na construção de maiores graus de autonomia
para a tomada de decisão sobre a própria saúde. Objetivos: identificar de que forma os naturólogos atuantes no SUS têm contribuído
para maiores graus de autonomia de seus interagentes; conhecer
suas ideias e opiniões sobre a interrelação entre Interagência e Autonomia e as contribuições da Naturologia para a Promoção da Saúde. Metodologia: trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa com o uso de entrevista semiestruturada e análise
temática de conteúdo. Foram realizadas 8 entrevistas com naturólogos atuantes no SUS no período de Agosto a Setembro de 2015.
Resultados Parciais: a maioria dos naturólogos entrevistados considerou que o exercício da autonomia é fundamental para produzir
saúde. Para os entrevistados, a relação de Interagência pressupõe
uma postura que prioriza a corresponsabilidade do interagente em
seu processo de tratamento, levando a reflexões e questionamentos
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capazes de ampliar sua autopercepção e consequentemente, a sua
autonomia no processo saúde-adoecimento. Portanto, conclui-se até
o momento que a Naturologia pode contribuir para a Promoção da
Saúde por ter uma visão integral, multidimensional, ampliada e complexa do ser humano e dos determinantes e condicionantes da saúde; e que a Naturologia a partir da abordagem terapêutica em Interagência pode atender os pressupostos da Promoção e da Educação
em Saúde.
Palavras-chave: Naturologia. Interagência. Autonomia. Promoção
da Saúde. Educação em Saúde. Saúde Pública.
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Esta pesquisa avaliou a composição química e as propriedades físico-químicas de águas minerais brasileiras engarrafadas através de seus
rótulos a fim de identificar o uso de tais águas como um recurso terapêutico por meio da ingestão. Configurou-se como um estudo exploratório comparativo, tendo na composição de sua amostra 20 águas minerais brasileiras comercializadas na cidade de São Paulo,
possuiu como critérios de inclusão àquelas que apresentassem em
seus rótulos propriedades físico-químicas e composição química, que
fossem não gaseificadas; e que fossem águas minerais já inseridas
no cotidiano popular. Como critério de exclusão, foram rejeitadas
águas minerais que apesar de engarrafas por empresas diferentes,
fossem provenientes de uma mesma fonte. Para o referencial teórico
utilizou-se as bases de dados SciELO, Lilacs, PubMed, Biblioteca da
Universidade Anhembi Morumbi e Biblioteca da Universidade do Sul
de Santa Catarina, como também livros, revistas, documentos oficiais e sites de cunho acadêmico, que se mostraram literaturas apropriadas à pesquisa. Por meio deste estudo observamos que todas as
amostras possuem classificação de fluoretadas, foi notado que algumas marcas distintas de águas minerais usam da mesma fonte de
captação deste recurso, por tanto, é insuficiente avaliar a qualidade
da água apenas pela marca, e que para a grande maioria dos minerais as águas não contém valores que possam ser considerados relevantes para servirem como um recurso terapêutico. Por meio disto
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evidenciamos a importância de novas pesquisas que apresentem as
propriedades terapêuticas das águas minerais por meio da ingestão.
PALAVRAS-CHAVE: Termalismo. Água mineral. Características físico-químicas. Composição química.
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