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O presente texto visa examinar a temática Os sujeitos e o direito de aprender sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural de Vigotski e de Hannah Arendt.  Para tal, é preciso 
primeiramente apresentar conceitos importantes da teoria histórico-cultural de Vigotski e 
examinar o processo educativo para, então, analisar o direito de aprender à luz dos 
pressupostos filosóficos e éticos de Hannah Arendt. 
 
Um breve apanhado da teoria histórico-cultural de Vigotski 
À luz da teoria histórico-cultural de Vigotski a educação está enraizada na vida. O ambiente 
social com seus eventos cotidianos propicia elementos para o processo educativo.  A vida se 
revela como um sistema de criação, tensão e superação, possibilitando novas formas de 
comportamento. O indivíduo como ser social se constitui na coletividade, portanto não 
apartado da sociedade. Ou seja, não há o indivíduo e o ambiente social, mas o indivíduo 
social.  É no enfrentamento dos desafios e das tensões presentes no cotidiano, que são 
criadas as possibilidades de desenvolvimento psicológico do indivíduo (VIGOTSKI, 2003). 
 
Em seus estudos pedológicos, Vigotski afirma que o desenvolvimento infantil é um processo 
histórico que se transcorre no tempo. Contudo, o ritmo do desenvolvimento e as etapas 
pelas quais passa a criança não coincidem necessariamente com a contagem cronológica do 
tempo. Ou seja, em cada etapa do desenvolvimento infantil há particularidades da vida 
orgânica e da personalidade da criança que têm um momento propício para se desenvolver, 
apresentando um ritmo cíclico. Trata-se de um processo de metamorfose, caracterizado por 
mudanças e transformações qualitativas, em que há o aparecimento de novas formações 
humanas específicas em cada etapa de desenvolvimento da vida da criança (VIGOTSKI, 
2018). 
 
A criança como um ser social se desenvolve em sua relação com o ambiente social e na 
coletividade com outras pessoas.  A vivência de eventos cotidianos pela criança apresenta 
significado muito particular, que difere de outras pessoas. Conforme define Vygotsky (1998, 
p.294), vivência da criança é o tipo de unidade muito simples sobre a qual é impossível dizer 
que represente a influência do ambiente sobre a criança ou a individualidade da própria 
criança; a vivência é uma unidade da personalidade e ambiente tal como representada no 
desenvolvimento. A vivência deve ser compreendida como a relação externa da criança 
como pessoa com um ou outro fator da realidade. Mas toda vivência é minha vivência. Na 
teoria moderna, a vivência é introduzida como uma unidade da consciência, isto é, uma 
unidade em que as propriedades básicas da consciência são dadas como tais [...] a vivência é 
a dinâmica real da unidade da consciência, isto é, o todo que contém a consciência.  
 
Um mesmo evento experienciado por duas ou mais crianças terá significado diferente, pois 
cada uma terá a sua vivência, assim como em diferentes idades o mesmo evento terá 
significado diferente para a criança, dado que sua relação com o ambiente se modifica. Em 
cada idade específica os significados de situações vivenciadas se alteram, devido às 



 

 

mudanças que ocorrem no processo de desenvolvimento da criança em seu enraizamento 
cultural. A vivência da criança possibilita examinar a particularidade do processo de seu 
desenvolvimento. A relação da personalidade da criança com o ambiente social é fonte de 
desenvolvimento, para que as características superiores especificamente humanas surjam 
na criança (VIGOTSKI, 2018).  
 
A criança percebe o mundo a sua volta gradativamente e se relaciona com outras pessoas 
para além do convívio restrito familiar. É com o convívio com outras pessoas na coletividade, 
que a personalidade vai se formando por meio de suas vivências e do enfrentamento dos 
desafios da vida cotidiana, possibilitando o desenvolvimento da consciência. Em cada etapa 
de desenvolvimento, sejam nos bebês, na primeira infância, na idade pré-escolar ou na 
idade escolar, as necessidades vão se diversificando, assim como suas vivências e interesses, 
propiciando o desenvolvimento das funções psíquicas em suas interrelações funcionais, 
constituindo a consciência.   
 
É no convívio social e no emprego das ferramentas culturais que existem as possibilidades 
para o desenvolvimento psíquico. Quando nasce, a criança está mergulhada na cultura e, 
desde muito pequena, estabelece contato com as pessoas à sua volta; inicialmente, por 
meio do choro e do balbucio; depois, com as primeiras palavras, principiando o 
desenvolvimento da função social da fala. Em um primeiro momento, esta função é 
comunicativa e social; a criança estabelece contato com as pessoas para ter suas 
necessidades atendidas. Posteriormente, desenvolve a fala egocêntrica, que é uma fala 
externalizada de transição para a interna. A criança começa a exercer, com apoio da fala de 
transição, o controle interno de sua conduta. Essa fala a auxilia na organização do seu 
pensamento e da sua ação, que está vinculada à sua experiência direta. A função da fala de 
transição é importante para a orientação mental, para a superação das dificuldades, dos 
obstáculos e para o pensamento (VIGOTSKI, 2007). No enfrentamento de uma situação 
difícil, a criança resolve seus problemas com as palavras, delineia e planeja suas ações em 
voz alta, ou seja, pensa com as palavras, ainda que seja de maneira muito incipiente 
(VYGOTSKI, 1997a, 1997b). Com o surgimento da fala interna, é requerido maior nível de 
abstração. Ela apresenta uma sintaxe particular, é predicativa, dinâmica, instável, variável e 
opera com a semântica e não com a fonética da fala oral e tampouco com a estrutura 
linguística da fala escrita. Entretanto, não deve ser considerada como uma fala sem som, 
mas uma fala com uma função particular e singular por sua estrutura e função. 
Primeiramente, a fala apresenta uma função interpsíquica para então se tornar  
intrapsíquica (VIGOTSKI, 2007). A atividade do pensamento é dinâmica e diversa, 
envolvendo a interrelação das palavras, formadas e desenvolvidas nas atividades da vida, 
por meio de conexões conceituais em sua relação com a realidade. Posteriormente, há a 
passagem da fala interna para a escrita, que compreende um processo complexo, pois, de 
uma dinâmica predicativa, com uma sintaxe muito singular, passa para uma fala que exige, 
para ser compreensível, uma estruturação de ideias, em conformidade com as normas 
gramaticais da língua. Enquanto a fala interna é uma fala para si, a escrita é uma fala para o 
outro, que está ausente. Na fala escrita, a criança precisa ter consciência do processo de 
expressão das ideias em palavras; ao mesmo tempo, precisa ter consciência das próprias 
palavras para uma estruturação textual. Com a ampliação do convívio social, a criança 
amplia seu vocabulário e sente a necessidade da palavra para denominar os objetos e para 
expressar suas ideias. Nesse momento, as duas funções, fala e pensamento, que se 



 

 

encontravam separadas, unem-se, formando uma unidade dialética, de modo que o 
pensamento se torna verbal e a fala intelectual. Ou seja, o desenvolvimento do pensamento 
verbal, que é uma forma sócio-emocional-histórico-cultural, compreende a unidade entre 
pensamento e fala; generalização e comunicação (VIGOTSKI, 2007). 
 
Processo Educativo e o direito de aprender 
Educação compreende um movimento contínuo de renovação e abertura ao mundo. Está 
calcada na ética, na liberdade e na cultura. Como afirma Vigotski (2003, p.75), “toda 
educação tem inevitavelmente um caráter social”. 
 
Para Vigotski (2003), do ponto de vista científico, não se educa uma criança diretamente, por 
não ser possível exercer uma influência direta a ponto de provocar mudanças no organismo, 
dado que é por meio da experiência da criança que é possível provocar mudanças. O 
processo educativo requer o reconhecimento da experiencia pessoal da criança. Para tanto, 
ele deve ser organizado de uma maneira que sejam dadas as condições de possibilidades no 
ambiente social, para que a criança se auto eduque. Isso significa que a atividade pessoal da 
criança está no centro do processo, cabendo ao professor orientar e regular a atividade. Em 
se tratando da atividade de instrução, esta deve propiciar a formação e a reestruturação dos 
processos psicológicos. A partir do enfrentamento de conflitos e crises que constituem o 
próprio viver, o emprego funcional da palavra, na complexa relação pensamento e ação, 
possibilita o domínio dos processos psíquicos. 
 
Educar implica na provocação de novas reações e na elaboração de novas formas de 
conduta. Para isso, a criança no processo educativo não pode ficar passiva, como uma 
esponja absorvendo conteúdos. Na visão vigotskiniana, o professor regula e orienta as 
interações da criança com o ambiente social, ou seja, ele é o organizador do ambiente social 
educativo. No processo educativo, a criança, o professor e o ambiente social são ativos. 
 
Antes da criança ingressar na escola, ela vivencia um processo de instrução não formal, pois 
já teve acesso a informações e a conhecimentos em seu convívio social nas atividades 
cotidianas. Em uma sociedade escolarizada, o seu ingresso na escola é uma etapa marcante 
em sua vida social, pois neste momento é que a criança inicia formalmente seu processo de 
instrução dos conhecimentos reconhecidos e valorizados socialmente. 
 
Os processos de instrução e de desenvolvimento presentes no espaço escolar não se dão de 
modo paralelo e nem o desenvolvimento é consequência da instrução. O desenvolvimento 
possui uma lógica e um ritmo próprios, não atrelados ao programa escolar. A boa instrução é 
aquela que possibilita as condições para o desenvolvimento das funções psíquicas. Não se 
trata de aplicação de técnicas e de treino de funções psíquicas já desenvolvidas. A instrução 
possui sentido nela mesma e não em resultados. Trata-se de uma atividade em que há 
condições estruturais que possibilitam atender às necessidades culturais da criança em sua 
adaptação social. A boa instrução é aquela que excita processos de desenvolvimento 
psicológicos, incitando-os à vida. Como se pode ver, são dois processos que apresentam 
relações internas complexas e entre a dinâmica do processo do desenvolvimento despertado 
pela instrução e a do processo de instrução escolar não há paralelismo (VIGOTSKI, 2010).  
 



 

 

Cabe salientar, que a instrução é um processo amplo e que não está limitada ao espaço 
escolar. No processo de instrução escolar se faz presente a intencionalidade de quem deseja 
ensinar e do outro que deseja aprender. Há uma disposição autônoma e de vulnerabilidade 
entre ambos. O que move o indivíduo é a necessidade de instruir-se. E é por meio da palavra 
que o processo psíquico se modifica e se reorganiza. Na atividade humana, esta ferramenta 
cultural realiza a mediação na produção e na apropriação da cultura.  
 
Após analisar o processo educativo, cabe agora examinar a temática - direito de aprender – 
à luz dos pressupostos filosóficos e éticos de Hannah Arendt. 
 
Na filosofia arendtiana, os direitos humanos estão calcados na condição humana da 
pluralidade, essencial à ação e à dignidade humana. São as relações estabelecidas no espaço 
público com as demais pessoas que representam a atividade dignificadora do ser humano. 
Na esfera pública, cada ação é fruto da atividade livre de cada indivíduo em sua 
singularidade, de modo responsável pela vida em comum. É na ação política, advinda da 
liberdade e da singularidade de cada um, que o indivíduo, por estar em companhia de outros 
indivíduos diferentes de si, age na esfera pública, confirmando sua identidade como agente 
unívoco na totalidade da comunidade humana. O indivíduo revela e confirma sua identidade 
na companhia de outras pessoas na textura social. Apenas isolado mantem sua natureza de 
homem. 
 
O indivíduo por sua falta de responsabilidade pela comunidade humana, caracterizará a sua 
privação de direitos humanos e a perda de sua posição política. Ou seja, o indivíduo sozinho 
fora da teia das relações humanas fica despido de sua dignidade, dado que seus atos não 
atingirão o mundo comum. Cada indivíduo é responsável por pertencer à humanidade, pois 
todas as suas ações repercutem na totalidade de pessoas de que faz parte. Tanto a 
dignidade humana como os direitos humanos, são de ordem da ação política. Isto é, na 
construção de uma comunidade que engloba a totalidade dos seres humanos, que há a 
possibilidade de ação de cada um de seus componentes.  Cabe destacar que a humanidade é 
composta pela pluralidade. A busca pela igualdade, impede o convívio com as diferenças, 
caracterizando o seu nivelamento ao se basear em uma igualdade inata.  Nas palavras de 
Arendt (2012), onde quer que uma civilização consiga eliminar ou reduzir ao mínimo o 
escuro pano de fundo das diferenças, o  seu fim será a completa petrificação; será punida, 
por assim dizer, por haver esquecido que o homem é apenas o senhor, e não o criador do 
mundo.(p.411) O paradoxo da perda dos direitos humanos é que  a perda coincide com o  
instante em que a pessoa se torna um ser humano em geral – sem uma profissão, sem uma 
cidadania, sem uma opinião, sem uma ação pela qual se identifique e se especifique- e 
diferente em geral, representando nada além da sua individualidade absoluta e singular, que 
privada da expressão e da ação sobre o mundo comum, perde todo o seu significado.(p.412) 
 A ética arendtiana é guiada por valores coletivos, por um compromisso responsável com o 
mundo comum. Seu fundamento está calcado no cuidado com a pluralidade constitutiva do 
mundo e esse cuidado se dá por meio da práxis de virtudes. Trata-se de uma ética da 
responsabilidade que está intimamente relacionada ao agir consistente, “cuja qualidade 
estaria comprometida pelo encorajamento, exercício e cultivo do ethos público, da 
capacidade de sentir satisfação com aquilo que interessa apenas em sociedade” (ARENDT, 
2004, p.52). O fundamental de uma práxis ética que se revela no mundo, está no modo 
como o indivíduo se singulariza, por meio de seus atos e palavras, atrelando singularidade e 



 

 

responsabilidade. A ética da responsabilidade é uma resposta às questões que surgem da 
experiência cotidiana, do inesperado que estão presentes na vida. O cultivo de sentimentos 
públicos requer um esforço contínuo de respeitar os pontos de vista dos outros indivíduos, 
exercitando a alteridade e assumindo a responsabilidade por si, pelos outros e pelo mundo 
de que é responsável, em sua atividade de pensar, agir e julgar.          
 
Diante do exposto, cabe a reflexão a respeito do direito de aprender em uma perspectiva 
ética. Falar sobre o direito de aprender é responder às quatro indagações: o que? por que? 
como? e para que? 
 
Seja qual for o aprendizado, deve-se pensar a respeito de sua implicação ética, em sendo de 
conhecimento escolar, acadêmico ou qualquer outro que está presente no cotidiano da vida.  
Como foi mencionado anteriormente, o ambiente social é fonte para o processo educativo 
de preparação da criança para o enfrentamento dos desafios e dos dramas que estão 
presentes na cotidianidade da vida.  Tudo que se faz presente no ambiente social pode ser 
aprendido, podendo ser benéfico ou não à sociedade. É necessário refletir a respeito do que 
aprender, do por que desse aprendizado, do como é aprendido e do para que, para quais 
fins, pois haverá repercussão social.  A importância dessa reflexão está no fato de que somos 
indivíduos do mundo e não estamos no mundo; e como tal, nossas ações reverberam no 
espaço público e trazem consequências para a vida em comum. Temos a responsabilidade 
pela educação da criança, que é recém-chegada a esse mundo, assim como somos 
responsáveis pelo futuro que queremos para a humanidade.  Nosso pensar e agir se 
materializam no espaço público e como tal, temos a responsabilidade pela vida comum a 
todos os homens. Além disso, por ser direito de aprender, o indivíduo exerce seu poder de 
escolha na condução autônoma de seu processo de instrução. Pensar na instrução escolar é 
refletir a respeito do importante papel e compromisso que a educação tem ao possibilitar as 
condições para a formação do indivíduo social sem perder de vista sua responsabilidade pelo 
mundo comum.  
 
Educar é se comprometer eticamente com o Outro e com o mundo comum, com respeito às 
singularidades de cada indivíduo e à diversidade de modos de existir em prol do bem da 
humanidade. Não se pode dizer sim a tudo que é valorizado em uma sociedade 
mercadológica, cientificista, medicalizada e escolarizada. Desrespeitar os valores éticos, não 
questionar os fins e não se indignar por ações totalitárias de qualquer ordem, é propiciar as 
condições para desumanização.  
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