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O uso de palavras-chave para localização de trabalhos acadêmicos em 
plataformas de pesquisa é de grande utilidade na busca de referenciais teóricos para 
trabalhos, formação e pesquisa de futuros profissionais. Permite visualizar o volume da 
produção de artigos científicos com determinadas temáticas. Existem palavras e/ou 
conceitos que utilizadas em produções de diferentes áreas, não apresentam seu 
significado/definição de forma clara no corpo do texto. O autor de um texto pode 
utilizar palavras/conceitos sem conhecer o significado epistemológico da mesma, ou 
pelo menos, explicitar sua concepção. Utilizando-se de um uso generalizado em relação 
ao termo, pode considerar a hipótese de que os leitores conhecem o significado da 
palavra/conceito e o devido emprego da mesma. 
 Tal situação pode comprometer de forma a leitura e interpretação de um 
trabalho, distorcendo o conceito e levando o leitor a uma compreensão equivocada ou, 
até mesmo, equivocar-se em referenciais conflitantes teoricamente. O uso de 
palavras/conceitos de definição complexa sem a devida compreensão epistemológica da 
mesma ou explicitação do referencial teórico utilizado para a mesma, pode influenciar 
nas considerações finais de um trabalho, considerando-se até mesmo o 
comprometimento dos resultados O simples fato de colocar um autor de uma área sem a 
devida compreensão da temática pode afetar a fidedignidade do trabalho e sua 
contribuição para a comunidade acadêmica. 

Neste estudo de caráter bibliográfico procuramos em dois grandes portais 
(LUME e CAPES), artigos científicos, dissertações e mestrados na área de Educação e 
Educação Física que contenham pelo menos três (3) das seguintes conceitos abaixo: 
mente corpo, cérebro, cognição, corporeidade e autopoiése. O objetivo dessa pesquisa é 
verificar se, nas produções pesquisadas, há além do uso dos termos, a devida explicação 
ou referência do mesmo, qualificando o texto e legitimando sua contribuição.  

Na pesquisa realizada até o momento se verifica que as produções possuem em 
suas referências estes conceitos, os mesmos são citados como base conceitual sem a 
explicitação teórica do mesmo, sobre qual vertente teórica esta epistemologia está 
fundamentada. 


