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Apresentação

Este trabalho trata da elaboração e da aplicação de um 
jogo didático, em forma de um baralho nomeado 

“Desembaralhando os Quarks” em torno da Física de 
Partículas, envolvendo quatro turmas do Ensino Médio 

de uma escola estadual.



Estruturação da Apresentação:

• O jogo na educação.

• Os jogos de cartas.

• Física Explorada no Jogo.

• A metodologia aplicada



Estruturação da Apresentação

• As Conclusões e as Recomendações Pertinentes.

• Apresentação, discrição e regras gerais do baralho

(Desembaralhando os Quarks).

• As considerações finais.

• As bibliografias e as referências utilizadas.



O Jogo na Educação

No contexto pedagógico, MACHADO (1992) faz uma análise
do papel do jogo nas atividades pedagógicas em três
dimensões:

• A lúdica, que enfatiza o divertimento, as estratégias de
vitória;

• A cognitiva, convergindo para os conteúdos específicos e
formação de conceitos e fixação de técnicas operatórias;

• A social, que compreende os fenômenos da comunicação e
os conflitos sócio-cognitivos



O Jogo na Educação

Barreiras Implantadas no Ambiente 
Escolar

Ainda nos dias de hoje carrega-se em
nosso senso comum uma herança dos
tempos onde os jogos eram conhecidos
como imorais, profanos e até
perseguidos pelas autoridades como
destacado por ALMEIDA (1987) e
DUFLO (1999) e, portanto, nesta
perspectiva, uma ferramenta que não é
capaz de lidar com lições morais e até
sendo uma perda de tempo de estudo,
prejudicando o desenvolvimento
cognitivo do aluno.

https://www.elhombre.com.br/wp-
content/uploads/2012/09/Pinched-With-4-
Aces-600x403.jpg



O Jogo na 
Educação

• Aplicar o jogo
como ferramenta
educacional
deve lidar com
as vantagens e
possíveis
desvantagens
que podem vir
acarretar. . (citado,
em Cruz,2012: 22).
[Pereira 2013]

Vantagens Desvantagens

Fixação de conceitos já aprendidos de uma
forma motivadora para o aluno.

Introdução e desenvolvimento de conteúdos
de difícil compreensão.

Desenvolvimento de estratégias de
resolução de problemas.

Aprender a tomar decisões e saber avaliá-las.
O jogo requer a participação ativa do aluno

na construção do seu próprio conhecimento.
O jogo favorece a socialização entre alunos e

a conscientização do trabalho em equipa como
propicia o relacionamento e a interdisciplinaridade.

A utilização dos jogos é um fator de interesse
para os alunos.

Entre outras coisas, o jogo favorece o
desenvolvimento da criatividade, de senso
comum, da participação, da competição saudável,
da observação, das várias formas de uso de
linguagem e a “conquista” do prazer em aprender.

As atividades com jogos podem ser utilizadas
para reforçar ou recuperar habilidades de que os
alunos necessitam ... Identificar, diagnosticar
alguns erros de aprendizagem, as atitudes e as
dificuldades dos alunos.

Quando os jogos são mal utilizados, existe o
perigo de dar ao jogo um caráter puramente
aleatório, tornando-se um “apêndice” em sala de
aula.

O tempo gasto com as atividades de jogo em
sala de aula é maior e, se o professor não estiver
preparado, pode existir um sacrifício de outros
conteúdos pela falta de tempo.

A perda de “ludicidade” do jogo pela
interferência constante do professor, destruindo a
essência do jogo.

As falsas concepções de que devem ensinar
todos os conceitos através dos jogos.

A dificuldade de acesso e disponibilidade de
materiais e recursos sobre o uso de jogos no
ensino.

A coerção do professor, exigindo que o aluno
jogue, mesmo que ele não queira, destruindo a
voluntariedade pertencente à natureza do jogo.



O jogo na Educação

Para captar uma atenção e

vontade de jogar do aluno,

exploramos a propriedade do

jogo de cunho sócio-cultural

que é identificado nos

formatos e nos tipos de jogos

já existentes e explorado

naquele meio social e

cultural.

FORMATOS DE JOGOS TIPOS DE JOGOS

jogos de cartas;
jogos de dados;

jogos de tabuleiros;
jogos eletrônicos;
jogos corporais;

jogos de 
computadores;

jogos de papel e 
caneta;

jogos de montar;
jogos com sons e 

luzes;
jogos matemáticos

de construção,
de treinamento, 

estratégico, 
de aprofundamento,

jogos motores, 
cognitivos, 

competitivos,
cooperativos,

individuais e em grupo



Os Jogos de Cartas

Temos nas Cartas uma das inspirações para aplicação do produto proposto e

apresentado nesta dissertação, pois esse tipo de jogo é bem conhecido e

jogado pela comunidade escolar com muita frequência.

Como todos os jogos, os jogos de cartas podem desenvolver habilidades

operacionais nos jogadores como: ato de refletir, de criar, de conceituar, de

interagir, de especificar, de ajuizar, de discriminar, de revisar, de descobrir,

de levantar hipóteses etc... que são habilidades adquiridas ou necessárias no

desenvolvimento do jogo e não especificamente no conteúdo do jogo.

Sendo assim, os jogos se constituem em um bom campo para ser explorado

nas áreas do Ensino e da Educação.



Física Explorada no Jogo



Física Explorada no Jogo

A Física das Partículas Elementares e suas interações.

Explora a formação dos prótons, nêutrons e dos átomos de
hidrogênio e seus isótopos através do conhecimento do Modelo
Padrão de Partículas (MP).

O MP é uma teoria que não tem mais como menores partículas
da matéria os átomos com os elétrons e seu núcleo de próton e
nêutrons, e sim os seus constituintes, os quarks, os léptons e os
bósons e as suas interações e campos de força.



Representação gráfica do modelo padrão onde vemos 
todas as partículas fundamentais se originando do 
bóson de Higgs.



Modelo Padrão



As partículas Para formar os prótons e nêutrons.

prótons - 3 quarks, um diferente do outro em relação a sua cor e com seu sabor:
up, up e down.
nêutrons - 3 quarks, um diferente do outro em relação a sua a sua cor e com seu
sabor: up, down, down
Ligados os quarks temos os glúons (bóson) atuando como a força forte.





As partículas que formam o modelo do átomo e suas 
interações.

Os átomos são formados de
prótons, nêutrons (bárions)
, elétrons (léptons) e suas
interações (bósons)

Os elétrons como uma
partícula fundamental
interagem com o núcleo e
os outros átomos através
dos fótons (bóson).

Física Explorada no Jogo



Formação do modelo do isótopo de hidrogênio



https://www.cpepphysics.org/images/particle_chart_PT.jpg



http://3.bp.blogspot.com/-DljEJFch9jk/UBOirabvL3I/AAAAAAAANbk/JbZ6OmrG1M/s640/b%C3%B3son+de+higgs.jpg



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Standard_Model_of_Elementary_Particles_Anti.svg/512px-
Standard_Model_of_Elementary_Particles_Anti.svg.png



A Metodologia Aplicada
Os aspectos metodológicos deste trabalho estão descritos:

- Dê natureza aplicada,

- Caracterizada descritiva (uma vez que busca expor a particularidade de resultado).

- Procedimentos foram usados pesquisa bibliográfica e experimental, na qual foi

elaborado a partir de materiais já publicados.

- Como objeto de aplicação, quatro turmas do ensino médio do segundo ano do turno

da manhã, sendo duas turmas (turma teste) usando o produto (o jogo de carta) e duas

turmas (turma controle) não usando o produto.

- Utilizado como instrumento de coleta de dados o uso de questionários e anotações

de observações referentes aos comportamentos dos alunos em cada turma, que possui

uma média de 40 alunos

- análises quantitativa e qualitativa.



A Metodologia Aplicada

Suas instalações possuem, sala de

professores, secretaria, sala da direção,

almoxarifado, sala de coordenação

pedagógica, sala do grêmio, sala de

música, 27 salas de aulas, uma quadra

esportiva polivalente, uma piscina de

25 m, uma biblioteca, um auditório, um

laboratório de ciência, uma sala de

artes, uma sala de informática, um

refeitório com cozinhas e suas

independências, uma sala do SOE

(Serviço de Orientação Educacional),

uma sala do departamento pessoal, uma

sala do grêmio estudantil e tudo

distribuído em 3 andares e um subsolo

com acessibilidade através de rampas e

um elevador.

-Aplicação ocorreu no Colégio Estadual

Olga Benário Prestes.

-Localizado em Bonsucesso, na Zona

Norte do Rio de Janeiro.

-Média de 2500 alunos matriculados.

-Três turnos, oferecendo os três anos do

ensino médio e mais o NEJA (Núcleo de

Educação de Jovens e Adultos) tendo 24

turmas do primeiro ano, 23 turmas do

segundo ano, 16 turmas do terceiro ano e

11 turmas do NEJA. Com o NEJA com 5

tempo de aula e os demais turnos com 6

tempos de aulas presenciais, com o

tempo de 50 min.





O RESUMO DA APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA NAS 
TURMAS

Dias Pré-avaliação

1º dia após 

a pré-

avaliação

2º dia após a 

pré-avaliação

3º dia após a 

pré-avaliação

4º dia após a 

pré-avaliação

5º dia após a 

pré-avaliação

Turmas

Turmas 

Teste

Pré-questionário Aula slide Aula slide

Apresentação 

das cartas do 

jogo, regras e 

jogar.

jogar Avaliação

Turmas 

Controle

Pré-questionário Aula slide Aula slide Exercícios e 

correção

Exercícios e 

correção

Avaliação

A Metodologia Aplicada



Estratégia para o Processo de Aprendizagem.

NOVA 
INFORMAÇÃO

ESTRUTURA
COGNITIVA 
DO ALUNO

ETAPAS
PRÉ AVALIAÇÃO

PREPARAÇÃO

APRESENTAÇÃO MANIPULAÇÃO
APLICAÇÃO

AVALIAÇÃO

SUBSUNÇOR
Baseado no
Conceito do 
subsunçor de 
Ausubel onde 
o jogo é o elo 
de ligação.

FERRAMENTAS
E AÇÕES

QUESTIONÁRIO
E ORGANIZAÇÃO 
DO CONTEUDO

Determina dentre os subsunçores relevantes, 

quais os que estão disponíveis na estrutura 

cognitiva do aluno.

PROJEÇÕES 

DE SLIDE 

Condutivismo de 

acordo com 

Skinner (1990).

CARTAS CARTAS 
QUESTIONÁRIO

JOGO

A Metodologia Aplicada

Foi organizando os conceitos e princípios 

hierarquicamente 



QUESTIONÁRIO DA PRÉ - AVALIAÇÃO

1) Quais as quatro forças fundamentais da natureza?

2) Qual a menor parte de um corpo ou objeto que você conhece?

3) Já ouviu falar de algumas destas palavras: a) Quarks b) Acelerador de partículas c) Bóson de

Higgs e) Partícula Deus f) Isótopo de Hidrogênio.

Das palavras que foram respondidas “sim”, quais delas você sabe o significado e qual seria o seu

significado?

4) Você gosta de jogos (sem ser jogos esportivos)? ( ) sim ( ) não

5) Já jogou algum jogo de carta? ( ) sim ( ) não

Se a resposta foi “sim” qual(is) o(s) jogo(s)? ____________________________

A Metodologia Aplicada



Abaixo o esquemático de como foi aplicado o conteúdo na sala de aula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução: Partículas e 

o que é uma partícula 

elementar. A ciência que estuda 

esse modelo. 

Criação de um modelo 

(modelo padrão das 

partículas elementares) 

Os quarks, antiquarks 

e seus conjuntos 

(bárion e mésons) Os Bósons  

Os Léptons e 

antiléptons 

Interações das partículas 

fundamentais. (forças 

fundamentais da 

Natureza) 

 

Partículas que 

formam o átomo e 

suas interações. 

Aceleradores de 

partículas. 

APRESENTAÇÃO - PROJEÇÃO DOS SLIDES

A Metodologia Aplicada



MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO

4 turmas

2 turmas teste 
direcionadas ao jogo 

2 turmas controle
direcionadas aos exercícios

- nomeada, apresentadas e relacionadas cada carta 

com o seu símbolo, com a sua partícula e 

interação que elas representam, “materializando” 

as partículas elementares.

- Montagem de alguns possíveis modelos já 

conhecidos pelos alunos (prótons, nêutrons, 

isótopos de Hidrogênio etc...).

- Apresentação da regra do jogo e sua jogabilidade.

Na turma 

controle, isso é 

feito na forma 

de exercícios 

encontrados 

nos livros 

didáticos.

A Metodologia Aplicada



AVALIAÇÃO

• Em forma de 
questionário
e exercícios.

Questionário: 

1) Qual a menor parte de um corpo ou objeto que você conhece? Resp.: elétron, quarks. 

 

2) As partículas elementares são partículas que não possuem subestruturas. Dê o nome de 

duas partículas elementares: Resp.: elétron, quarks, antiquarks, muon, tau, neutrino, bósons, 

glúon, fóton 

 

3) Quais as combinações de partículas formam o Bárions? Resp.: 3 quarks 

4) Quais as combinações de partículas que formam o Mésons? Resp.: 1 quarks e 1 
antiquark 

5) Assinale a alternativa que melhor representa os quarks que constituem os prótons e os 

nêutrons. 

( a )  

( b )  

( c )  

( d )  

( e )  

 

6)Quais as 4 forças fundamentais da natureza? Resp.: força fraca, força eletromagnética, 
força forte e força gravitacional. 

7) Qual a partícula mediadora da força nuclear fraca? Resp.: bóson W+, bóson W- e bóson 
Z°. 

8) Qual a partícula mediadora da força eletromagnética? Resp.: fóton 

9) Qual a partícula mediadora da força nuclear forte?  Resp.: glúons 

10) Qual o nome da Partícula fundamental da natureza que ajuda na compreensão da 
formação do universo, já que pode explicar como as partículas ganham massa? Resp.: bóson 

de Higgs ou partícula Deus. 

11) Qual o elemento químico que pode se formar, com as seguintes partículas fundamentais:  

1 elétron, 3 quarks e suas interações (ex: glúons e bósons)? Resp.: hidrogênio 

1- A Física de Partículas é uma área da Física: 

a) que estuda os diferentes tipos de ligações e reações químicas. 

b) responsável pelo estudo das partículas elementares e da interação entre radiação e matéria. 

c) responsável por explicar reações nucleares. 

d) destinada a formular teorias capazes de unificar a força gravitacional com outras forças da 

natureza. 

e) que explica, exclusivamente por meio da Física Clássica, as interações entre átomos e 

moléculas. 

2- Os quarks são partículas que, quando ligadas em trios, formam partículas como 

prótons e nêutrons. Em relação aos quarks, assinale a alternativa correta: 

a) São partículas que não têm massa e, por isso, recebem o nome de bósons. 

b) São partículas não elementares, pois apresentam estruturas internas feitas de partículas 

ainda menores. 

c) São partículas elementares de carga elétrica parcial menor que a carga elementar. 

d) São responsáveis pelo surgimento da força de atração, que mantém os núcleos atômicos 

estáveis. 

e) São destruídos nas reações nucleares para a obtenção de energia nuclear. 

3- Sabendo que as partículas elementares são partículas que não possuem 

subestruturas. São, exclusivamente, partículas elementares: 

a) Elétrons e quarks 

b) Prótons, nêutrons e neutrinos 

c) Átomos, prótons e nêutrons 

d) Elétrons, prótons e neutrinos 

e) Múons, píons e nêutrons 

4- O Modelo-Padrão da Física de Partículas pode ser dividido em dois grandes grupos 

principais. São eles: 

a) hádrons e léptons. 

b) bósons e férmions. 

c) mésons e bárions. 

d) táuons e múons. 

e) bósons e quarks. 

5- Assinale a alternativa abaixo que apresenta somente léptons: 

a) Nêutrons, prótons e elétrons 

b) Elétrons, múons e táuons 

c) Fótons, bósons de Higgs e glúons 

d) Neutrinos, quarks e bósons Z e W 

e) Nêutrons e neutrinos 

6- Assinale a alternativa que apresenta somente partículas elementares: 

a) Elétrons e quarks 

b) Nêutrons e prótons 

c) Átomos e moléculas 

d) Múons e nêutrons 

e) Táuons e prótons 

7- Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que apresenta apenas bárions: 

a) Fótons e glúons 

b) Prótons e elétrons 

c) Nêutrons e prótons 

d) Neutrinos e nêutrons 

e) Glúons e bósons de Higgs 

A Metodologia Aplicada



As conclusões e as 
recomendações 

pertinentes. 

Tendo como base na análise 
qualitativa e quantitativa, 
concluímos que o produto aplicado 
(jogo) aumentou o vocabulário dos 
alunos de um conteúdo pouco 
divulgado no ensino médio, além 
de proporcionar uma aprendizagem 
significativa sobre o assunto 
abordado pelo jogo de uma forma 
lúdica e motivadora. Foi também 
porta de entrada de perguntas e 
discussões sobre o tema.

 

 

Objetivos 

bom 

aproveitamento 

70% a 100%       

 

médio 

aproveitamento 

40% a 69%.  

Aproveitamento 

ruim 

0% a 39% 

 

Reconhecimento das 

menores Partículas. 
 

  

Formação dos prótons 

e nêutrons.  

  

Definições de bárion e 

mésons. 

  

 

Reconhecimento das 

forças fundamentais. 

 

 

 

Reconhecimento da 

força nuclear fraca 

 

 

 

Reconhecimento da 

força eletromagnética  

  

Reconhecimento da 

força nuclear forte  

  

Reconhecimento do 

Bóson de higg.  

  

Formação do isótopo 

de hidrogênio.  

  

 



As conclusões e as recomendações pertinentes. 

A variante do jogo terão

procedimentos que

abordarão a identificação

das forças fundamentais.

Objetivos 

não 

alcançados

Motivo Solução

Pouca necessidade de ter esse

conhecimento para jogar, pois

o jogo não reforçava esse

conhecimento.

Ter uma variante do jogo

(adicionamento de regra)

e um pré-jogo para suprir

essa necessidade.

O pré-jogo tem como proposta utilizar as

próprias cartas do jogo para identificar e formar

hádrons (mésons e bárions) e os átomos ao

comando do professor. Isso ajudaria no

aprendizado das definições dos hádrons

As propostas de correção e ajuste não foram testadas junto com os alunos, ficando para um futuro próximo uma 

aplicação para as devidas avaliações de eficiência ou não. A presente pandemia se tornou um dos fatores da 

impossibilidade de aplicação



Desembaralhando
os Quarks.

Apresentação, 
discrição e regras
gerais do baralho. 



Com a 
representação
das partícula no 
MP foi criado as 
cartas





Apresentação, discrição e regras gerais do baralho (Desembaralhando os Quarks).

Das cartas foram feitas copias nas seguintes quantidades:

- 48 cartas representando os quarks, sendo compostos de 4
cartas para cada sabor e uma cor.

- 12 cartas representando os glúons, sendo compostos de 6
cartas de glúons para os quarks e 6 cartas de glúons para os
antiquarks.

- 8 cartas representando o elétron;

- 8 cartas representando o pósitron;

- 40 cartas representando o bárion, sendo composto de 10
cartas de prótons, 10 cartas de anti-prótons, 10 cartas de
nêutrons e 10 cartas de anti-nêutrons;





Regra 
Geral

O jogo é praticado em grupo, inspirado no jogo de carta
chamado Buraco e utiliza apenas cartas que possuem
características particulares para demonstrar algumas
propriedades das partículas fundamentais. Um grupo de
cartas serão embaralhadas e entregues uma dada
quantidade para cada jogador, que estarão em círculo ou
em volta de uma mesa, e o resto das cartas ficará no
centro. Os jogadores seguindo as regras determinadas
terão que alcançar individualmente o objetivo do jogo.



Apresentação, discrição e regras gerais do baralho (Desembaralhando os Quarks).

Neste jogo o objetivo é formar combinações de cartas na mesa
para representar os bárions e por consequência, e se for
possível, formar os isótopos de Hidrogênio (fig. 8). Cada
formação de carta que representa os bárions e os átomos de
Hidrogênio possuem um dado valor, e ganha o jogador que
tiver maior pontuação no término do jogo.



Variantes do jogo 
Esse jogo pode oferecer variantes de jogabilidade e regras, adicionando ao jogo:

- A criação de alguns mésons - introduzir as 12 cartas pontos de méson e a regra 
para a sua criação

- Demonstração da interação fraca com o decaimento beta menos - será necessário 
introduzir as oito cartas de formação antineutrino, as oito cartas bóson W– no 
conjunto de cartas a serem compradas, misturando-as com as outras cartas e 
conhecer a regra para a sua criação.

- A demonstração da interação forte - Será representada por 4 cartas eventos, que 
deverá estar junto com as cartas de formação sendo misturadas e sofrendo o mesmo 
processo de manipulação do jogo para as cartas de formação.

Apresentação, discrição e regras gerais do baralho (Desembaralhando os Quarks).



Pré-jogo

 

Exemplo de Bárions (qqq) e Antibárions (𝒒 𝒒 𝒒 ) 

Símbolo Nome Quantidade 

de Quark 

Carga Massa 

GeV/c² 

spin 

 Próton     

 Antipróton     

 Nêutron     

 Lambda     

 Delta++     

 Ômega     

Tab.A.2.1: A tabela de bárions. [cmarks2014] 

Exemplo de Méson (q𝒒 ) e (𝒒 𝒒) 

Nome Símbolo Quarks Carga (e) Spin Massa 

(GeV/c²) 

Píon 

positivo 

     

Rho positivo      

Píon 

negativo 

     

Rho 

negativo 

     

Píon neutro      

Eta neutra      

Kaon 

positivo 

     

Kaon neutro      

Kaon 

negativo 

     

J/Psi      

Charme Eta      

D neutro      

D neutro      

D positivo      

B  neutro      

Upsilon      

Tab.A.2.2:  A tabela de mésons [media.cheggcdn 

Com o objetivo de familiarizar o aluno com
as cartas do jogo e praticar conceitos da
Física de partículas fundamentais, como o
reconhecimento de algumas partículas e onde
estão classificadas nominalmente no modelo
padrão.

O pré-jogo é realizado utilizando três tabelas,
a tabela de bárions (tab.A.2.1), a tabela de
mésons (tab.A.2.2) e a tabela do modelo
padrão das partículas fundamentais, e as
cartas do próprio jogo, na qual os alunos são
orientados pelo professor a fazer algumas
manipulações com as cartas e responder
algumas perguntas.

Apresentação, discrição e regras gerais do baralho (Desembaralhando os Quarks).







As considerações finais.

O jogo tem um poder muito motivador e prazeroso.

As cartas conseguiram materializar as partículas fundamentais
e assim materializar alguns modelos criados hoje pela Física
das Partículas Elementares.

Com tudo isso tornou o processo de aprendizagem para os
alunos mais fácil.
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