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Introdução: Os videogames são considerados como complemento do método de ensino tradicional pelos educa-
dores contemporâneos. Eles trazem consigo novas e atraentes formas que motivam gerando atenção, aquisição e 
armazenamento de informações, para reforçar e rever conceitos. Objetivo: Analisar o efeito da prática de um video-
game educacional em sala de aula e extraclasse no desempenho dos alunos em testes de conhecimento específico 
(TCE). Método: O Laboratório de Inovações Tecnológicas para Ambientes de Experiência (ITAE) do Centro de Apoio 
ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) da Universidade de Brasília (UnB) e o Curso de Fisioterapia da UnB desenvol-
veram um videogame educacional. O videogame do tipo quiz digital foi calibrado com os conteúdos da disciplina obrig-
atória do Curso de Graduação em Fisioterapia: Exercício Profissional e Deontologia em Fisioterapia (EPDF). Três gru-
pos foram submetidos a diferentes metodologias de ensino: videogame em sala de aula (VSA), videogame extraclasse 
(VEC), e controle não-videogame (NV), e foram submetidos a dois TCEs durante o semestre. O estudo está aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Saúde/UnB Parecer n. 1.079.867. Tipo de pesquisa edu-
cacional longitudinal prospectiva controlada com população de alunos matriculados na disciplina de EPDF nos anos 
de 2015 1/2 e 2016 1. Resultados: Amostra total 99 alunos; idades entre 19 e 27 anos. Medianas e IQ 25/75% de 
desempenho por grupo: Avaliação1 (AVAL1): VSA = (8,63) 9,40 (9,73); VEC = (5,9) 6,9 (7,79); NV = (6,99) 7,58 (8,13); 
Avaliação2 (AVAL2): VAS (7,86) 8,55 (0,17); VEC (8,1) 8,55 (9,0); NV (7,81) 8,37 (8,68). Na comparação entre os gru-
pos, eles foram diferentes entre si (T.Kruskal Wallis p=0,000) e a diferença deveu-se à AVAL1 (p=0,000) contra p=0,357 
p AVAL2). Assim, AVAL1 foi diferente da AVAL2 nos três grupos: VSA p=0,014; VEC p=0,000; NV p=0,000 (T. Friedman). 
Conclusão: Houve efeito positivo do videogame no desempenho de TCEs tanto para o grupo que jogou em sala 
de aula como para o grupo que jogou extraclasse em relação ao grupo que não jogou. Entretanto, a diferença entre os 
grupos foi só na AVAL1. Os dados sugerem que jogar em sala de aula permitiu que os alunos estudassem desde o início 
do semestre para a disciplina. Os alunos do grupo que não jogou provavelmente estudaram para a AVAL2 e também 
obtiveram bons resultados. 
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