
Diagramas de Feynman
Os Diagramas de Feynman (DF) tem 

como propósito principal realizar cálculos 
complicados das interações fundamentais 
de forma simplificada e eficiente [1]. Estes 
foram desenvolvidos por Richard P. 
Feynman na década de 40 com intuito de 
determinar a chamada amplitude de 
probabilidade de processos da, então em 
ascensão, teoria da Eletrodinâmica 
Quântica (QED - Quantum 
Eletrodynamics) [2]. Este método 
simplificado de cálculo foi então verificado 
por Freeman Dyson [3] e constatado a 
obtenção de resultados semelhantes aos 
obtidos por Schwinger e Tomonaga a 
partir de cálculos extensos e trabalhosos.

DF não são apenas úteis para o cálculo 
dos processos de interação, mas também 
para comunicação e educação científica 
[1]. Eles representam, de forma 
esquemática, como as partículas 
interagem entre si de acordo com 
determinado modelo ou teoria.
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Na fig. 1 temos a representação da 
interação entre um elétron e uma pósitron 
(ou antielétron) via DF.  A leitura do 
diagrama é feita a partir da esquerda para 
direita de acordo com a seta do tempo, e 
as partículas são representadas por 
linhas. No estado inicial temos um elétron 
(e-) e um pósitron (e+, representado por 
uma linha contrária a seta do tempo). Em 
determinado momento temos a interação 
entre os dois via troca de um fóton (linha 
central em zigue-zague), partícula 
mediadora da interação eletromagnética. 
No estado final temos o elétron e o 
pósitron após a interação.

FeynGame
O FeynGame [5] é um software, com 

interface gráfica, escrito na linguagem 
java que tem como propósitos ser uma 
ferramenta para desenhar DF (como a fig. 
1) e no seu uso didático fazendo com que 
o usuário tenha contato com conceitos 
sobre interações fundamentais de forma 
lúdica.

O software tem seu código aberto 
fazendo com que qualquer pessoa possa 
criar ou modificar jogos, incluir modelos 
teóricos conforme a necessidade, e de 
forma simples. A atual versão contém o 
jogo intitulado InFin.

No jogo InFin (Initial-Final) o jogador 
recebe uma janela com apenas partículas 
iniciais e finais. Este deve conectar-las  
através de outras partículas criando assim 
um  Diagrama de Feynman válido.

Na fig. 2 temos um exemplo de tela 
inicial do jogo, em que podemos ver dois 
glúons como partículas iniciais e um par 
de quarks top e anti-top como partículas 
finais. Uma possível resolução para este 
exemplo pode ser vista na fig. 3, onde 
conectamos as partículas através de outro 
glúon.

Conclusão
O uso do FeynGame trás uma forma 

lúdica e instigante para a divulgação da 
Física de Partículas e este em adição a 
diferentes conteúdos explicativos pode 
ser um fator atrativo para diferentes 
públicos. 
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Diagramas de Feynman podem ser usados não apenas para simplificar cálculos complicados das interações fundamentais, mas 
também para comunicação e educação científica. Eles representam, de forma esquemática, como as partículas interagem entre 
si de acordo com determinado modelo ou teoria. O software FeynGame tem como um dos propósitos o uso didático dos 
Diagramas de Feynman, fazendo com que o usuário tenha contato com conceitos sobre as interações fundamentais de forma 
lúdica. Em uma de suas aplicações o usuário deve conectar partículas iniciais e finais através de outras partículas, criando assim 
Diagramas de Feynman válidos. O uso do FeynGame trás uma forma lúdica e instigante para a divulgação da Física de 
Partículas.

Figura 1: Diagrama de Feynman para o 
espalhamento elétron-pósitron

Figura 2: Exemplo de tela inicial do jogo InFin 
dentro do software FeynGame.

Figura 3: Exemplo de resolução para uma 
partida do jogo InFin.


