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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

MODELO TEÓRICO-PRÁTICO: OSCE COM FEEDBACK EFETIVO E VIDEO 

FEEDBACK 

 

Marlene Harger Zimmermann (DENSP e marlene_hz@yahoo.com.br)1 

Caroline Gonçalves Pustiglione Campos (DENSP e carolgonc@hotmail.com)2 

Rosemari Monteiro Castilho Foggiato Silveira (UTFPR e foggiatorm@hotmail.com )3 

Bruna Pereira Madruga (Aluna do Curso de Bacharel em Enfermagem e Saúde Pública   

brunapmadruga@outlook.com ) 4 

 
Resumo: Avaliação clínica objetiva estruturada (OSCE) é uma importante metodologia cujo feedback efetivo 

(FE) e o vídeo feedback (VF) tornam-se coadjuvantes na aprendizagem de alunos. Contudo, os docentes carecem 

de instrumentos que auxiliem na elaboração de recursos pedagógicos que contribuam com o processo avaliativo 

e de aprendizagem dos alunos, principalmente na simulação. Objetivou-se elaborar um site contendo um modelo 

teórico-prático do OSCE com FE e VF.  Para tanto, recorreu-se a plataforma online wix.com que oferece aos 

usuários a oportunidade da criação de site profissional. Elaborou-se o site no período de 15 a 30 de abril de 2019 

constituindo-se da página inicial e dos menus OSCE, FE e o VF com seus respectivos links. O produto tem o 

intuído de facilitar a elaboração e a condução do OSCE acrescido do FE e do VF em que o aluno pode realizar 

autoscopia de seu desempenho. Conclui-se que a instrumentalização de docentes por meio de recursos 

tecnológicos vem contribuir com o ensino quando se quer implantar o OSCE com FE e VF. Dessa maneira, 

torna-se um importante aliado à formação continuada intra e extramuros daqueles que exercem seu fazer docente 

dentro e fora do espaço da universidade. 

Palavras-chave: modelo teórico-prático, feedback efetivo, vídeo feedback, formação continuada. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 
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PROJETOS VINCULADOS 

Não se aplica. 
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Profissionais que exercem seu fazer docente dentro e fora da universidade 

envolvendo o ensino e a avaliação em qualquer área do conhecimento. 

JUSTIFICATIVA 

Iniciou-se um projeto de extensão na Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) com o objetivo de capacitar os professores a aprender e praticar a avaliação de 

habilidades clínicas utilizando-se uma metodologia temporizada, padronizada e objetiva, o 

OSCE, acrescido de uma devolutiva efetiva do desempenho do aluno, o FE, e do VF. Por ser 

uma metodologia que exige grande detalhamento, percebeu-se que os docentes ao 

participarem das capacitações, aplicarem o OSCE com o FE e ao lançar mão do instrumento 

tecnológico, o VF; apresentaram muitas lacunas na elaboração desses constructos. Nesse 

sentido, criou-se um site que contém orientações teóricas e práticas os quais os professores 

poderão recorrer ao modelo para se instrumentalizar e ampliar a avaliação do desempenho de 

habilidades utilizando-se da autoscopia para tal na tentativa de contribuir de forma prática na 

solução efetiva de problemas pertinentes ao ensino. 

OBJETIVOS 

Objetivou-se elaborar um site contendo um modelo teórico-prático do OSCE com 

Fe e VF.  O produto didático-pedagógico tem o intuito de facilitar a elaboração e a condução 

do OSCE bem como propiciar reflexões quanto à complexidade que envolve o processo de 

avaliação e a importância do FE, do VF e da autoscopia nesse contexto.  

METODOLOGIA 

Diante da dificuldade percebida do docente em relação a avaliação de habilidades 

clínicas, recorreu-se à plataforma online wix.com, que oferece aos usuários a oportunidade da 

criação de site profissional a fim de auxiliar os docentes e contribuir dessa maneira de forma 

efetiva com os protagonistas do ensino.  

Iniciou-se a elaboração do site em 15 de abril de 2019 com sua finalização no dia 30 

do mesmo mês. Constituiu-se da página inicial e dos menus OSCE, FE e o VF com seus 

respectivos links. Foram inseridas fotos realizadas pela coordenadora do projeto de extensão, 

após autorização dos envolvidos.  

RESULTADOS 
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O site com o modelo teórico-prático ficou constituído de uma página inicial em que 

se encontram informações gerais sobre o OSCE, o FE e o VF. Foi disponibilizado também 

nessa página inicial um espaço com a finalidade de enviar perguntas para sanar dúvidas ou 

sugestões que os internautas possam ter sobre o modelo teórico-prático.  

O primeiro menu trata-se do OSCE com seis links que consta da definição do OSCE, 

seu histórico, suas características, como fazer o planejamento, algumas dicas e o exemplo 

prático para sua elaboração. Procurou-se partir da experiencia prática vivenciada de 

implementação e implantação do OSCE com FE e VF oportunizando para isso um exemplo 

prático a fim de colaborar com os aspectos teóricos elencados.  

O segundo menu traz a luz o Feedback efetivo e seus links constituem-se da 

definição de FE, sua operacionalização e o papel do professor na elaboração dessa devolutiva 

de uma forma efetiva. 

Já terceiro menu refere-se ao Vídeo feedback, um instrumento tecnológico com 

função avaliativa e formativa que tem a intencionalidade de contribuir com o docente e o 

discente dentro da formação do futuro profissional ora com reforço do aprendizado, ora por 

servir como instrumento validador de ações e na certificação de comportamentos. Ele possui 

os links que abordam definição de VF, bem como, da autoscopia, que se traduz na 

oportunidade de o aluno ver-se na execução de suas atividades avaliativas e assim realizar a 

regulação de sua aprendizagem. A figura 01 apresenta a página inicial e os referidos menus do 

modelo teórico-prático desenvolvido.  

Figura 1- Modelo teórico-prático desenvolvido 

 

    Legenda: página inicial do site www.videoosce.com.br  

http://www.videoosce.com.br/
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Ao término do desenvolvimento do site elegeu-se como endereço eletrônico 

www.videoosce.com.br que está disponível para a comunidade nacional.  

Compondo a elaboração do site, salienta-se a importância de dois aspectos 

considerados relevantes ao processo avaliativo que é o FE e o VF fazendo uso da autoscopia 

para tal.  Ao mencionar sobre o FE, está-se reportando aos autores Archer (2010) Hewson e 

Little (1998) e McKimm (2009) que consideram que essa devolutiva é usada para promover 

um desenvolvimento positivo e desejável do aluno. Trata-se de um diálogo entre professor e 

aluno tendo como fio condutor comentários e sugestões para ajudar o estudante em sua 

própria revisão e ajudá-lo a se sentir responsável pelo aprendizado.  

Quanto ao VF, as enfermeiras consideram o recurso do VF como um método 

potencialmente eficaz para melhorar as habilidades genéricas de comunicação desse grupo de 

profissionais (NOORDMAN; VAN DER WEIJDEN; VAN DULMEN, 2014). 

Em relação ao aluno, a revisitação de seu desempenho com uso da ferramenta 

tecnológica para fins educacionais, o VF, pode contribuir para a autoavaliação de seu 

desempenho numa perspectiva de autorregulação da aprendizagem lançando mão da 

autoscopia como instrumento para tal. 

A palavra autoscopia é composta pelos termos “auto” que se refere a uma ação 

realizada pelo próprio sujeito e “scopia” que quer dizer finalidade, objetivo, meta, alvo ou 

mira. A ideia de autoscopia se refere a um exame ou uma auscultação de si próprio. Uma 

autoavaliação de comportamentos, atitudes, posturas que podem ocorrer por meio de vídeo 

gravação (SADALLA; LAROCCA, 2004). Trata-se de uma ação em que o indivíduo se volta 

a si mesmo para analisar-se com auxílio de uma tecnologia de imagem, o vídeo (GALVÃO, 

CUNHA; 2013). 

O professor também pode ser beneficiado ao realizar sua autoscopia pelo VF ao 

potencializar e elucidar suas necessidades de aprimoramentos, e assim, melhorar sua atuação 

na formação. 

Tendo em vista que no Brasil o cenário que envolvem as pesquisas sobre o VF é 

incipiente, o site contendo o modelo teórico-prático pode ser um importante coadjuvante no 

ensino e na avaliação da aprendizagem. Como exemplo pode-se citar que no curso de 

Medicina da UEPG, o endereço do site foi enviado pelo coordenador do colegiado do curso 

para todos os professores a fim de que estes possam ter como baliza quanto a organização dos 

seus próximos OSCES, principalmente para aqueles em que a metodologia se apresenta como 

nova.   

http://www.videoosce.com.br/
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Já no curso de Enfermagem, a coordenadora do colegiado enalteceu o modelo 

teórico-prático contendo informações passo-a-passo sendo esse considerado didático e 

importante especialmente para aqueles docentes que estejam desenvolvendo o OSCE em suas 

disciplinas.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O produto por ora apresentado e a disposição na internet, pode-se configurar como 

um instrumento tecnológico que vem somar ao fazer docente em suas ações avaliativas no 

contexto do processo de aprendizagem do aluno. 

Auxiliar os docentes no processo avaliativo dos alunos e nesse contexto 

potencializar o FE e o VF a fim de que haja avanços no processo de ensinagem, é uma tarefa 

que motiva a vencer sempre mais os desafios que envolvem a avaliação em vistas de conferir 

um impacto educacional.    

Espera-se que o modelo possa ser útil e efetivamente aplicado. Conta-se ainda com 

sugestões de melhorias daqueles que navegarem por seu interior a fim de que o modelo receba 

aperfeiçoamentos que se julgarem necessários.    
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