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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A psicologia possui a sua disposição um amplo
campo de pesquisa científica sobre o desenvolvimento humano. Sendo parte desse processo, a
aprendizagem tem fundamental importância, de modo que diferentes abordagens explicam o processo
de ensino e aprendizagem ao longo dos anos. Diversos fatores, tais como: a sociedade, a cultura, e a
economia influenciam a educação (SANTOS, 2006). Neste cenário a qualidade da educação, como um
direito humano, torna-se imprescindível. (TAVARES; CORSETTI, 2009). Assim, o presente estudo
tem como objetivo abordar a qualidade da educação sobre as perspectivas de quatro abordagens
teóricas não tradicionais, através de uma revisão da literatura. MATERIAL E MÉTODOS: Os
materiais utilizados neste estudo de revisão da literatura foram acessados nas seguintes bases de dados:
SciELO (Scientific Eletronic Library Online); e PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) com o
intuito de aprofundamento teórico sobre a temática. Os 10 artigos selecionados foram lidos na integra e
analisados qualitativamente. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Cada abordagem possui fatores
distintos sobre a educação, sendo assim, possuem bases filosóficas, raízes culturais, ideológicas,
objetivas e metodológicas (TAVARES; CORSETTI, 2019). Deste modo é importante que haja um
preparo adequado dos professores, para que independentemente da abordagem, o ensino, seja
propagado com qualidade (CARRARO; ANDRADE, 2009). A abordagem comportamentalista,
classificada como tecnicista, foca no conhecimento do comportamento e seus fatores aversivos e
reforçadores, para estruturar a funcionalidade ética do aluno na escola e em sociedade. Parte-se do
pressuposto de que o planejamento de comportamentos facilita o processo de aprendizagem
(HENKLAIN; CARMO, 2013). A técnica de identificação e de manejo comportamental oferece
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qualidade e segurança, porque é orientada para o desenvolvimento da cognição (NETTO; COSTA,
2017). Em outro contexto, abordagem cognitivista, surge com ideias que se opõem ao
comportamentalismo. A análise da evolução da aprendizagem é feita através de estágios de
desenvolvimento, amadurecimento e capacidade humana. Assim, a escola é percebida como espaço
que proporciona no aluno a vontade de aprender, trazendo um papel mais ativo nas crianças que
experimentam situações que envolvam formações de hipóteses e tentativas. Considerando que o
conhecimento é o resultado da construção contínua com o meio, a relação do professor com o aluno
deve ser recíproca para atingir os estágios de forma moral e racional (MIZUKAMI,1986). Em outro
viés, a abordagem sociocultural, influenciada por Vygotsky (1896-1934), propõe que o crescimento é
promovido a partir da interação do meio social e cultural. Por isso, a cultura de grupos, que pode ser
mediada por diferentes instrumentos e matérias, é enfatizada. Essa abordagem engloba a construtivista
e a comportamentalista em função da postura sensível dos educadores com os alunos. Ela considera a
ação dos meios externos, constatando a profunda relação entre crenças, valores e práticas concretas de
comunicação na promoção ou inibição de aprendizagens no contexto escolar. (TACA; BRANCO,
2008). Por fim, a perspectiva humanista, cunhada por Carl Rogers, é um dos principais expoentes na
Psicologia. Por meio da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), trabalha-se o direcionamento da
pessoa à auto realização, evidenciando as capacidades e potenciais de seu self. (PASQUALINI; EIDT,
2013). A amplitude dessa teoria possibilita que ela transite para além da Psicologia como, por
exemplo, para a educação. Através da Aprendizagem Centrada no Aluno (ACA) o professor atua como
mediador, facilitador ou educador-facilitador da aprendizagem, desconstruindo a figura de dono do
saber para então orientar o aluno, a fim de que ele construa seu próprio conhecimento como
protagonista do processo. Diante disso, é necessário o entendimento de que não se pode ensinar tudo e
que não existem meios prontos de aprendizagem para os alunos. (MATIAS et al, 2019). Além disso, o
professor deve prezar pela sua autenticidade e genuinidade, ter aceitação e confiança para com o aluno,
além de uma “consciência sensível” a fim de compreender as reações internas dos estudantes no
desenvolvimento do seu conhecimento. (PASQUALINI ; EIDT, 2013). CONCLUSÃO: Em suma, o
estudo constatou que a qualidade de ensino é o resultado de diferentes áreas, envolvendo a sociedade
como um todo. Logo, o propósito da aprendizagem, independentemente da abordagem utilizada, é o
desenvolvimento integral do ser. É notório, que os profissionais, com maior capacidade de adaptação
pedagógica, agregado a uma formação adequada, tendem a proporcionar uma aprendizagem mais
significativa e com maior qualidade por meio de abordagens não tradicionais de ensino.
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