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Nesta pesquisa bibliográfica, foram usadas as palavras-chave de uma pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida com o apoio da FAPESP intitulada: “As relações 
sociais - professor/aluno e aluno/aluno – na elaboração de jogos e regras em aulas de 
Educação Física”. A busca por bibliografia atual que possa ajudar no desenvolvimento do 
projeto esta prevista na pesquisa de mestrado que está sendo desenvolvida e auxilia 
futuras pesquisas que venham a ser desenvolvidas na mesma temática. As palavras; 
interação social, jogos, regras, concepção aberta (social interaction, game, rule, open 
conception), foram utilizadas para realizar a busca de artigos em PsycINFO e ERIC, do 
ano de 2003 até a atualidade. Como em ERIC não foram encontrados artigos recentes 
optou-se por selecionar arquivos anteriores a 2003. Também foram selecionados artigos 
apresentados na disciplina Metodologia da Pesquisa em Psicologia Educacional (FE-332), 
que se mostraram relevantes para as discussões pretendidas na pesquisa a qual este 
levantamento bibliográfico corresponde. As buscas foram feitas utilizando cada palavra-
chave e em seguida foram mescladas as pesquisas usando as ferramentas disponíveis 
em cada banco de dados. Quando a busca resultou em número de resultados menor que 
30, os resumos e títulos dos artigos foram lidos para identificar a relevância destes em 
relação à pesquisa que se pretende desenvolver. Em seguida buscou-se pelas 
publicações na integra dos artigos selecionados. Alguns deles estão disponíveis “on-line”, 
em biblioteca da Unicamp, ou ainda, não puderam ser encontrados. Os artigos 
considerados relevantes foram dispostos em uma lista ordenada por; banco de dado 
(PsycINFO, ERI) com palavras que geraram a busca, ano de publicação e nome do autor. 
Esta lista vai ajudar na posterior leitura, fichamento e busca por contribuições, destes 
artigos, para o desenvolvimento da pesquisa. Também elaborou-se uma tabela que dá a 
dimensão da quantidade de material encontrado por banco de dados e assuntos; o que 
indica a importância dos temas abordados. Cinqüenta por cento dos artigos considerados 
relevantes não foram encontrados na integra e exigiram uma busca em outras bibliotecas 
para que seus conteúdos possam ser analisados e considerados na pesquisa. 
 

Base de dados Palavras de busca “On-line” Em biblioteca 
da Unicamp 

Não encontrado Total 
(artigos) 

PsycINFO social interaction + 
game + school  
 

2 1 1 4 

 rule + game  
 3  2 5 

 open method  
   2 2 

ERIC social interaction + 
game + school  
 

 1 4 5 

Textos 
Complementares 

MH-332 
 2   2 

Total (artigos)  7 2 9 18 (artigos)
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