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RESUMO: Viver, para Hannah Arendt, é estar no mundo com os outros. 
Impossível o ser existir sem a participação das outras existências. Isso pode ser 
pensado porque estar no mundo é uma condição da política e é através dela que 
podemos estar nele. Só existimos individualmente por participarmos na 
coletividade e esta nos legitima enquanto seres particulares. Neste instante do 
existir para o mundo é que o ser se humaniza e como tal, cria sua possibilidade 
de estar no mundo e com liberdade. Quem cria esta possibilidade para o homem 
é a política. Ela possibilita a todos o estar entre os homens. O não estar entre os 
homens, seria muito mais do que o isolamento, seria a impossibilidade do ser. O 
homem não reconhecido pelos outros homens é o não ser. A condição do ser no 
mundo cobra a dignidade de querer para si o seu destino, daí a necessidade da 
política como ato de liberdade, pensamento e cidadania. Este trabalho ocupa-se 
em pensar, à luz das obras A Condição Humana e Origens do Totalitarismo, se 
a busca por direitos, o que Arendt via como fundamental na tese do “Direito a ter 
direitos”, ainda é relevante para o século XXI. Pergunta-se aqui ainda, se é 
possível educar para os direitos humanos no mundo atual? Buscaremos tal 
resposta à luz do pensamento de Arendt no que tange a superação da ideia de 
direitos humanos apenas, como abstração e ilusão presente nas cartas 
históricas dos direitos humanos, tal como, segundo ela, a declaração de 1948. 
Apostando na necessidade da afirmação dos direitos humanos, pensa a autora 
na necessidade que tais direitos tem de constituir os direitos fundamentais 
afirmados nas constituições dos países, embora ela saiba da insuficiência desta 
condição, pois estar na lei não implica em garantia real de aplicação a todos e 
todas, no entanto, sem esta condição ficamos na impossibilidade das garantias 
mínimas. Desta forma educar constantemente para os valores fundamentais da 
dignidade humana torna-se uma necessidade da qual não podemos abrir mãos 
em nenhum momento. Este trabalho tem como metodologia a pesquisa 
bibliográfica e tem nas fundamentações filosóficas e históricas dos direitos 
humanos, os pontos cruciais. Também tem relação direta com as disciplinas que 
desenvolvo na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em nível de 
graduação e pós-graduação no que tange a relação de Educação e Direitos 
Humanos. Os resultados que temos obtidos efetivamente se dão em trabalhos 



na graduação ligados a temas como Gênero, questões Indígenas, LGBTQI e 
outros pontos relevantes, na pós-graduação, Dissertações desenvolvidas com 
Educação de Mulheres em privação de liberdade, Mulheres em lutas por 
emancipação e trabalhos de formação em Direitos Humanos e Educação nas 
Escolas Técnicas Federais no Rio Grande do Sul. 
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