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Resumen 
En esta comunicación, se presentan los resultados de una pesquisa do tipo estado de 
conocimiento, en que se realizó una revisión de la literatura científica de los últimos 15 
años disponible en las bases de datos del Portal de Periódico CAPES, sobre la aplicación 
de la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP) en los cursos de Derecho. 
El objetivo fué comprender en qué medida esta metodología puede contribuir a 
mejorar la calidad de la educación jurídica, identificando sus límites y posibilidades 
hacia la formación del perfil de egreso deseado. 
 
Resumo 
Na presente comunicação, são apresentados os resultados de uma pesquisa do tipo 
estado de conhecimento, em que se realizou uma revisão da literatura científica dos 
últimos 15 anos disponível nas bases de dados do Portal de Periódico da CAPES, acerca 
da aplicação da metodologia da aprendizagem baseada em problemas (ABP) em 
cursos de Direito. Buscou-se compreender em que medida tal metodologia pode 
contribuir para o incremento da qualidade da educação jurídica, identificando seus 
limites e possibilidades no sentido de formação do perfil de egresso desejado. 
 

Introdução 
O processo de democratização, somado ao fenômeno de privatização e 

internacionalização, transformou substancialmente a configuração da educação 

terciária brasileira. A ampliação do acesso à educação superior produziu significativas 

alterações no perfil dos acadêmicos, bem como no próprio ambiente universitário 

brasileiro. Se em sua origem e durante muito tempo, os bancos acadêmicos dos cursos 

de graduação eram reservados a um restrito número de estudantes provenientes das 

classes socioeconômicas mais abastadas e detentores de similar capital cultural, hoje 

já é possível encontrar um ambiente universitário plural, caracterizado pela presença 

de jovens e adultos provenientes das mais variadas classes socioeconômicas e 

detentores de capital cultural bastante distintos. A diversidade é hoje, portanto, uma 

das marcas do contexto da educação superior no Brasil. 

Esse contexto, contudo, ao invés de ser festejado, é visto com suspeita, na medida em 

que há um crescente questionamento acerca da qualidade da educação superior 

oferecida no Brasil. Tal questionamento projeta-se com especial intensidade no âmbito 

da educação jurídica, tendo em conta que esse, possivelmente, é um dos campos que 
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permite maior visibilidade do insucesso atingido pelos egressos, em razão do alto 

índice de reprovações no exame nacional aplicado pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) como exigência a ser atendida para o exercício profissional1. 

Não se questiona que ampliação do acesso à educação superior e qualidade da 

formação jurídica são questões a serem abordadas conjuntamente, pois, 

concomitantemente à democratização do acesso, devem ser desenvolvidos processos 

que garantam a permanência do acadêmico ao longo da formação e, sobretudo, o 

sucesso dos egressos na condição de profissionais e de cidadãos. Pouco significa 

avançar no sentido de possibilitar que novos estudantes cheguem aos bancos 

universitários, se, posteriormente, há o abandono ou o insucesso. O crescimento da 

educação superior há de ser fruto de um processo estruturado e comprometido com o 

sucesso, o que implica em repensar a qualidade e, mais estritamente, o próprio 

processo de ensino-aprendizagem. 

Neste cenário, constada a insuficiência dos métodos de pensar e das estratégias 

didático-pedagógicas e metodologias para ensinar o Direito, é preciso assumir a 

responsabilidade e ensaiar novos rumos, responsabilidade essa que recai sobre todos 

aqueles envolvidos dos processos educacionais. 

A aprendizagem baseada em problemas (ABP) tem sido utilizada em muitos áreas de 

formação superior, contudo, no Direito ainda são relativamente poucas as experiências 

com o emprego desta metodologia, razão pela qual pretendeu-se analisar as pesquisas 

que sobre elas se desenvolveram. 

 

Marco teórico 
Aprendizagem Baseada em Problemas 

A ABP pode ser definida como uma metodologia amparada pelas teorias de 

aprendizagem construtivistas, em que a curiosidade dos aprendizes é estimulada 

através de um conflito cognitivo proporcionado a partir de um problema ou situação 

problema concebida com a finalidade de viabilizar a aprendizagem de determinado(s) 

conteúdo(s) e o desenvolvimento de certas competências e habilidades. Nesse sentido, 

o ponto de partida para a aquisição de novos conhecimentos, competências e 

habilidades é uma situação real ou hipotética, colocada sob a forma de um problema à 

apreciação do grupo (Gijselaers, 1996). 

Os estudantes são provocados, em pequenos grupos, a refletir sobre o problema e as 

questões nele implicadas de forma colaborativa, experenciando a construção do 

conhecimento e questionando os resultados alcançados a partir de seus 

conhecimentos prévios e daqueles incorporados ao longo do processo, que 

determinam os conceitos sedimentados. Não necessariamente a finalidade é a 

resolução do problemas, mas sim o próprio desenvolvimento das diversas 

competências e habilidades e o domínio do conteúdo necessários à resolução. É, 

portanto, uma metodologia didática, que enfatiza e promove a iniciativa e a 

                                                      
1
 Conforme dados divulgados pela entidade, nos primeiros exames nacionais unificados os índices de 

aprovação variaram de 12,0% a 24,5%. 
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autonomia moral e intelectual do discente, tornando-o protagonista no processo de 

construção do conhecimento (Barrows, 1996). 

Originariamente, desenvolve-se em sete etapas (Barrows, 1996), representadas da 

figura abaixo: 

 

 

 

Metodologia 
O estudo partiu da concepção do construtivismo social e caracterizou-se, quanto a 

abordagem, substancialmente como qualitativo e, quantos aos objetivos, como 

exploratório (Creswell, 2010). 

No que se refere ao procedimento, tratou-se de pesquisa bibliográfica do tipo estado 

de conhecimento, na qual se realizou o levantamento da produção científica dos 

últimos 15 (quinze) anos, disponível nas bases de dados do Portal de Periódico da 

CAPES, acerca da aplicação da metodologia da ABP em cursos jurídicos. Optou-se pela 

realização de uma revisão sistemática seletiva, de modo que nem todas as pesquisas 

que atenderam ao critério de busca conformaram o corpus de análise, mas somente 

aquelas diretamente ligadas à temática da aplicação da ABP em cursos jurídicos. Foram 

utilizados como critérios de busca as expressões combinadas “Problem-based 

learning” e “legal education”, tendo sido localizadas 22 (vinte e duas) produções. A 

partir da análise dos resumos, apenas 10 (nove) passaram a integrar o corpus de 

análise em virtude da abordagem da temática. Em uma segunda busca, foram 

utilizados como critérios de busca as expressões combinadas “Aprendizagem baseada 

em problemas” e “Direito, resultando em 2 (duas) novas produções selecionadas para 

integrar o corpus de análise. 

Uma vez formado o corpus, os dados coletados foram analisados a partir da 

metodologia da análise textual discursiva (Moraes, Galiazzi, 2013). 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma das etapas da metodologia da ABP. Fonte: 

A autora (2015) 
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Resultados 
Após a análise das diferentes investigações publicadas, sumariamos os resultados mais 

relevantes e os apresentamos ordenados dentro de duas categorias: 
 

Possibilidades da ABP: 
• O processo de ensino-aprendizado do Direito passa a ocorrer de maneira 

holística, integrando saberes, competências, habilidades e atitudes. 

• O conhecimento constrói-se de forma mais integrada e interdisciplinar, já que 

diferentes dimensões dos problemas propostos são exploradas 

simultaneamente e sob o viés de mais de uma disciplina curricular. 

• Os saberes aprendidos e as competências, habilidades e atitudes desenvolvidas 

no processo de ensino-aprendizagem são transferidos para a realidade de um 

modo mais natural, visto que as situações problemas exploradas na ABP são 

verossímeis. 

• Viabiliza-se uma total integração entre teoria e prática, superando-se a 

dicotomia produzida no âmbito dos processos tradicionais. 

• Os alunos engajam-se no processo de ensino-aprendizado, desenvolvendo e 

assumindo a responsabilidade por alcançar os objetivos de aprendizagem por 

eles mesmos identificados. 

• Os alunos aprendem a aprender de modo autônomo, competência essa que 

lhes servirá ao longo da vida dado o cenário de aceleradas mudanças. 

• O nível de motivação dos alunos é mais alto do que aquele demonstrado em 

aulas expositivas (aulas magistrais), em razão de sua perspectiva ser valorizada 

no processo que lhe dá voz ativa. 

• Aumenta-se a probabilidade de se produzir aprendizagem significativa, dada a 

contextualização da experiência educativa e o comprometimento dos alunos, 

tutores e professores com a mesma. 

• São garantidos meios de assegurar que o processo renove-se e que os próprios 

alunos participem dessa renovação, visto que a concepção e estruturação dos 

problemas estão constantemente sendo submetidas a apreciação seja por 

parte dos professores, dos tutores ou dos alunos. 

• Favorece-se a formação de uma comunidade de aprendizagem no interior da 

instituição, na qual participam docentes, discentes e equipe técnica, ao invés 

de um sistema que equipara o aluno a consumidor/cliente. 

• Desenvolve-se a concepção de que a colaboração é um bem, na medida em que 

alunos comprometem-se com o seu grupo de trabalho como um time. 

• Os alunos desenvolvem maiores habilidades de relações interpessoais e de 

comunicação. 

• Estimula-se o desenvolvimento de uma postura indagadora e crítica por parte 

dos alunos. 

• As avaliações tendem a ser formativas, sob a forma de feedbakcs, baseados nos 

avanços ao longo das seções de ABP. 
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Limites da ABP: 
• Seus resultados podem não ser tão efetivos se forem menosprezadas 

influências culturais e condicionamentos institucionais que recaem sobre os 

alunos e os docentes, de modo que é preciso ter claras tais influências e 

condicionantes. 

• Impõe a revisão da métrica aluno x professor, bem como do próprio formato 

das salas de aula que passam a requerer maior estrutura para além de um 

quadro negro e carteiras, o que importa em disponibilidade financeira e 

vontade institucional. 

• Exige a revisão ampla das estruturas curriculares. 

• Demanda a modificação das práticas e o desenvolvimento de novas 

competências docentes. 

• Insere a figura do tutor na relação outrora aluno-professor, o qual precisa 

integrar-se ao processo. 

• Seu sucesso está condicionado a uma permanente reflexão por parte de todos 

aqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Conclusões 
Espera-se que as evidências agregadas por meio desta revisão possam estimular e 

guiar práticas transformativas na educação jurídica, contribuindo para a melhora da 

qualidade dos cursos de Direito. 
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