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Abstract

In The Human Condition, Hannah Arendt seeks to reflect on the 
human being as a being of the world who needs the world to give 
rise to the emergence of the individual’s sense of self. An individual 
who is only complete when he acts together with others in matters 
of common interest and community, that is, when he acts as a poli-
tical being. The thought of the philosopher will be the guiding thread 
of this work in which, in an attempt to fine-tune this thought, we will 
question: to what extent does the world today confirm the author’s 
theses that the most enduring constituents of the human condition 
are those of the vita activa how they intertwine with the human cons-
truction of a public sphere and public space; and if the development 
that artificializes the world, understood as a history of progress, is 
the cause of an eventual crisis of the public space that leads to the 
individual’s withdrawal, or whether this distance has also roots in the 
human being. On the issues raised above we will articulate the im-
portance of the emergence of the political being - which only ari-
ses if the individual becomes aware of the feeling of himself - with 
the analysis of the mechanisms that can provide this appearance.

Keywords: Hannah Arendt; espaço público, sentimento de si, vita 
activa.
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Introdução 

     O pensar algo recorre com frequência ao uso de uma referência - 
o padrão, o semelhante, o oposto, ou o contrário - para determinar o 
que esse algo é. Outras vezes a determinação é feita dizendo porque 
é que algo não poderia ser de quaisquer outros modos. Estes são 
modelos que podem ser seguidos para pensar o ser humano. Assim, 
num equivalente sujeito / objecto, é comum pensar o ser humano em 
dicotomias: ser humano / divino, ser humano/ humanidade, ser huma-
no / mundo; ou pensá-lo, por exemplo, em oposição a todos os outros 
seres vivos. Pensar o ser humano pressupõe, pois, pensá-lo sob as 
perspectivas antropológica, filosófica e teológica, embora tenha saído 
gorada a intenção de conseguir uma definição que abarque estas três 
componentes1¹. 
    Mas, se algo se pode dizer sobre o ser humano, até por observação 
empírica, é que é um ser lançado no Mundo e na Terra. Afirmação 
escassa para o definir suficientemente, quer na sua natureza, quer 
na sua condição humana, já que essa característica é comum aos 
outros seres vivos naturalmente postos no mundo. E mesmo as duas 
capacidades eminentemente humanas - a de manufacturar ferramen-
tas utlizadas para modificar o mundo e da linguagem que permite 
transmitir conhecimentos e aprender – podem, de modos mais ou 
menos rudimentares, ser observadas em outros seres vivos. Contu-
do, se estas capacidades podem ser consideradas como meramente 
instrumentais e não exclusivas do ser humano, a sua utilização e con-
sequências é totalmente diferente quando exercidas por este. O ser 
humano faz uso dessas capacidades para concretizar a sua condição 
humana, e ao fazê-lo transforma o mundo que, natural ou artificial, 
continuadamente incide sobre a existência humana exercendo uma 
força condicionante que reivindica dos homens uma contínua actua-
ção, uma vida em actividade.
    Precisamente, Hannah Arendt, em A Condição Humana, procura 
perceber as características mais perduráveis, na modernidade e num 
mundo moderno, da experiência da condição humana, de ser lançado 
no mundo. Aqueles atributos que poderiam ser menos vulneráveis às 
transformações de várias índoles, nomeada e principalmente às tec-
nológicas; aqueles que uma vez descritos fenomenologicamente per-
mitissem compreender o que em geral faz o ser humano quando está 
1. Max Scheler afirmava, «Possuímos assim uma antropologia científico-natural, uma 
antropologia filosófica e uma antropologia teológica, que mutuamente se ignoram – 
do homem, porém, não possuímos nenhuma ideia unitária», Scheler Max, A Situação 
do Homem no Cosmos, Trd. Morão, Artur, Edições Texto & Grafia, Lda, Lisboa, 2008, 
pg. 15.
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activo no mundo. E afirma a filósofa que esse estar activo, a soma 
das actividades humanas, em nada se pode assemelhar à natureza 
humana - no sentido que a deixarem de existir, a existência deixasse 
de ser humana. Arendt não procura uma definição de ser humano e, 
por isso, na sua obra sublinha a distinção entre natureza humana e 
condição humana.  
    O estar activo, é expressado em A Condição Humana no conceito 
de vita activa sobre a qual se funda a condição humana e que agrega 
os elementos da experiência humana no mundo: labor, trabalho e ac-
ção (labor, work and action).
    O labor é actividade própria do homo laborans assinalada pela ne-
cessidade biológica para a sobrevivência do indivíduo e da espécie e 
algo que se consome no próprio metabolismo, individual ou colectivo. 
O homo laborans é coincidente com o animal laborans na medida em 
que os seres humanos compartilham com os animais as característi-
cas desta actividade metabólica. 
     O trabalho,  por seu lado, não está necessariamente contido no 
repetitivo ciclo vital da espécie2. É através do trabalho que o homo 
faber cria coisas, convertendo o mundo em espaço de objectos par-
tilhados pelos seres humanos. O habitat humano torna-se diferente 
de qualquer ambiente natural, pleno de objectos que se interpõem 
entre a natureza e o ser humano, unindo e distinguindo os indivíduos 
entre eles. O trabalho é actividade de transformar coisas naturais em 
coisas artificiais (hoje, podemos dizer que também transforma coisas 
artificiais em artificiais), pelo que o ser humano se encontra rodeado 
pelo mundo de coisas palpáveis e duráveis, que contrasta com o ciclo 
biológico de vida e morte. Mas para a autora, o trabalho não é intrín-
seco, constitutivo, da espécie humana. É algo que o homem impôs à 
sua própria espécie, ou seja, é  o resultado de um processo cultural 
e que a par de muitas outras matérias sofreu e sofre alterações. Con-
cordando na generalidade com a autora, propomos a seguinte dis-
tinção que consideramos pertinente: o trabalho não é constitutivo do 
ser humano, mas a força é. A força metabolizadora é necessária para 
desenvolver as actividades do homo laborans; a força de trabalho é 
atributo do homo faber, aquela que se transformará em trabalho, com 
consequências na transformação do mundo. Por último, a acção, que 
resulta da circunstância do ser humano habitar o mundo e viver entre 
e com os  seus semelhantes como ser eminentemente social. Arendt 
afirma que a acção é «a única actividade que se exerce directamente 
entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria»3 e que 

2. O trabalho providencia a fabricação, nomeadamente de ferramentas que podem 
tornar mais eficaz a angariação de meios de sobrevivência.
3. «Action, the only activity that goes on directly between men without the intermediary 
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se funda em dois princípios basilares: pluralidade e liberdade. A plu-
ralidade corresponde ao facto de o ser humano viver em sociedade, 
mas sobretudo à capacidade de discutir em conjunto assuntos de in-
teresse comum – é especificamente a condição de toda vida política; 
a liberdade é o atributo do sujeito que lhe permitirá agir perante os 
outros e fazer emergir o sentimento de si a si - a única forma da ex-
pressão da singularidade individual. 

1. Esfera Pública e Espaço Público

    A acção para Arendt só se desenvolve verdadeiramente no reino do 
público (tradução literal de public realm, expressão utilizada com fre-
quência na obra de Arendt), daí o surgimento de uma esfera pública 
onde o indivíduo para além de se manifestar singularmente perante 
os outros, o faz também perante si próprio. Só que a esfera pública é 
uma construção humana resultado de decisões culturais, é artificial. 
Então, qual a sua origem? como se constituiu? Por contrato (no sen-
tido contratualista)? Onde reside? Pode desaparecer? E o sujeito e a 
comunidade poderão lidar com uma eventual degradação da esfera 
pública? 

      No parágrafo anterior utilizámos, como o fez Arendt, quase indis-
tintamente as expressões reino do público e esfera pública. No en-
tanto, na obra em causa, se as poderíamos pacificamente considerar 
sinónimas, também será legítimo, a bem da precisão dos conceitos, 
vislumbrar distinções.      

    Os termos esfera pública, espaço público, usados em diversos 
contextos – filosófico, político, urbanístico - destinados a segmen-
tar e a compartimentar conceptualmente áreas de manifestação do 
ser humano, assim como locais de convivialidade, de socialização, 
pecam devido a uma facilitação de linguagem por uma falsa sinoní-
mia. Acresce ainda o facto de aos termos referidos estarem ligadas 
outras expressões como espaço político, espaço social que muitas 
vezes contribuem para dificuldades adicionais de explanação e en-
tendimento das matérias em questão. Esfera pública e espaço público 
são conceitos com grande proximidade matricial que com frequência 
se tocam e intersectam, por isso são com frequência usados com 
indistinção. Porque consideramos haver diferença de relevo entre os 
dois conceitos, para o entendimento dos mesmos no âmbito deste 
of things or matter…», Arendt, Hannah, The Human Condition; University of Chicago 
Press, 2ª edição, 1998, pg.7.
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trabalho reputamos conveniente iniciar a exposição pela clarificação 
do sentido com que serão utilizados.

    Se em A Condição Humana, Hannah Arendt utiliza as expressões 
reino do público e esfera pública sem fazer distinção vincada e, ainda 
menos, como se fossem algo separado - a contraposição é feita rela-
tivamente ao domínio privado4 -, estamos em crer que o pensamento 
da filósofa ao longo da obra em questão nos permite fundar a nossa 
tese de que o reino do público engloba a esfera e espaço públicos e 
compagina com a distinção que vamos propor. 
    Arendt denomina com o termo «mundo»/esfera pública tudo aquilo 
que associa e separa os seres humanos para além dos interesses 
privados e das necessidades da vida natural. E exemplifica essa no-
ção de «mundo» através da metáfora da mesa: algo que une os seres 
humanos que se juntam em volta dela, mas que ao mesmo tempo 
entre eles se interpõe – ou seja, é um âmbito de artefactos e negócios 
humanos que os congrega. Mesa que, no mundo fabricado dos seres 
humanos, para além de interposta entre eles, também o é entre eles 
e a natureza. A esfera pública assim constituída, relaciona, junta os 
seres humanos individuais distinguindo-os no seio de uma pluralida-
de, ao mesmo tempo que os coloca a tratar dos assuntos do mundo 
no qual coabitam, mas do qual também têm de se evidenciar visto não 
serem coisas nem serem animais envolvidos apenas com os meios 
de subsistência biológica individual ou da espécie5. Esta mesa, que 
identificamos com a esfera pública, é única, composta por tudo aquilo 
que é comum ao conjunto de indivíduos da comunidade, mas que, no 
entanto, varia consoante os tempos e as circunstâncias; e é unitária 
no sentido em que une todos os indivíduos6, quer os que participem 
no espaço público, quer os que dele se retraem. 
    A esfera pública, como repositório de matérias de interesse comum 
a debater, é reivindicativa no sentido usual do termo - reclamar aquilo 

4. «specific domain - the public domain versus the private.» Arendt, Hannah, The Hu-
man Condition; University of Chicago Press, 2ª edição, 1998, pg.2.
5. Id. p. 62, Arendt esclarece que o mundo humano e comum não é idêntico à Terra 
ou à natureza como espaço limitado para o movimento dos homens e condição geral 
para a vida orgânica. Antes, tem a ver com o artefacto humano, com o produto de 
mãos humanas, com os negócios realizados entre os que, juntos, habitam o mundo 
feito pelo homem. Conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo de 
coisas interposto entre os que nele habitam em comum, como uma mesa se interpõe 
entre os que se assentam ao seu redor, pois, como todo intermediário, o mundo ao 
mesmo tempo separa e estabelece uma relação entre os homens 

6. Avançaríamos que com a metáfora da mesa não se pretende uma igualdade ab-
soluta. A igualdade confina-se à possibilidade de todos se sentarem à mesma mesa.
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a que se arroga ter direito - e é-o ao ponto de começar por demandar 
uma geografia apropriada para a sua manifestação. Assim, requisita, 
apropria-se e ocupa espaços físicos tornando-os espaços públicos (o 
espaço público tem pois uma dimensão e qualidade espacial de que 
a esfera pública não precisa necessariamente, mas que não deixa de 
pedir, para se materializar em algo que a represente). O espaço pú-
blico tem incorporado um significado de geografia humana no sentido 
em que reflecte a interacção do ser humano com o espaço (daí que a 
morfologia e, ou topologia do local tenham também importância): é o 
ser humano espacializado no local em que todo o político acontece. 
Embora físico, o espaço público que é requisitado pela esfera pública 
não é uma construção destinada, específica e autónoma. Antes se 
constrói em sobreposição a espaços já edificados para outras fina-
lidade ganhando materialidade e ganhando sentido ao constituir-se 
como a resultante de uma intersecção e interpenetração de vários 
níveis de representação: algo que está na vez de. A saber:

i) o espaço público, constituído por espaços físicos codifica-
dos por sistemas simbólicos complexos, os quais converte 
em locais de aparição do ser humano político, do indivíduo 
com sentimento de si, é a representação da esfera pública; 

ii) um segundo nível da representação da esfera pública é 
a representação das relações de poder (e de produção), 
nem tanto no sentido usual da interacção com autoridade 
ou força dominante, mas sobretudo nas relações de po-
der entre os indivíduos e que se estabelecem baseadas 
na capacidade de persuasão e dissuasão do discurso dos 
agentes políticos7; 

iii) é também um espaço qualitativo de representação (teatra-
lização) do indivíduo em que este se representa a si pró-
prio como portador de identidade, mas ao mesmo tempo 
como membro de pleno direito de uma comunidade e em 
igualdade; 

iv) finalmente, é o espaço de representação do político, igual 
a acção, na medida em que Arendt considera a política 
como a partilha do mundo através da articulação de dife-

7. «power is the only human attribute which applies solely to the worldly in-between 
space by which men are mutually related» (OR, pp. 173, 175), in Villa, Dana (Ed.) The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge University Press, Cambridge, 
2000,  pg. 120.
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rentes perspectivas8. 

     Uma questão recorrente ao longo deste trabalho consiste em in-
dagar quais os mecanismos que permitem a concretização prática e 
material dos conceitos associados à condição humana que até agora 
referimos. E o primeiro que se nos coloca é o da materialização do 
espaço público, que se quer físico, e no qual é necessário articular 
todas as referidas representações. Os locais não são tomados e ocu-
pados ao acaso. A transposição para espaço público é resultado de 
códigos de significação mediante práticas sociais e usos semelhantes 
que subvertem os usos e finalidades para os quais os espaços foram 
originalmente edificados. Para que os locais assumam todas as men-
cionadas representações é necessário que existam sentidos compar-
tilhados, ou seja, que ocorra um entendimento mínimo sobre o que re-
presenta um lugar e sobre os códigos culturais que o qualificam9 para 
espaço público. Assim, o espaço público devido, ou também devido, à 
sua fisicalidade é segmentável em várias geografias, pode dispersar-
-se por diversos lugares que tenham habilitações para se constituírem 
em espaços de usos compartilhados e práticas semelhantes repeti-
das (podendo variar consoante a comunidade que os pratica).
Os espaços públicos dependem até da iconografia do lugar ou da 
matéria específica de interesse comum em questão - determinadas 
reivindicações públicas guardam relações com os lugares sociais nos 
quais se estruturam; e podem ser (e efectivamente são) diferenciados 
e repartidos por diferentes tempos, já que os mesmos espaços de 
acesso livre e público - espaços urbanos: praças, ruas, recintos como 
auditórios, teatros - não funcionam em permanência como espaço 
público. 
      Esta materialização espácio-temporal do espaço público como que 
resulta do contrato que é firmado através da repetição das práticas 
sociais levando a um consenso na significação. Face a este carácter 
material do espaço público poderíamos dizer que, em contraponto, 
somos induzidos a uma noção de imaterialidade da esfera pública a 
qual, no entanto, na contratualização não deixa de englobar patrimo-
nialmente o conceito da necessidade da materialização no e do es-
paço público. Desse cariz imaterial a da esfera pública, que diríamos 

8. «Rather, the unity in question can be attained by sharing a public space and a set of 
political institutions, and engaging in the practices and activities which are character-
istics of that space and those institutions.» in d’ Entreves, Maurizio Passerin, Hannah 
Arendt, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. 
Zaltad.
9. Para Arendt, as experiências públicas compartilhadas num “mundo comum” são 
constitutivas da noção de vida pública.” in Arendt, Hannah, The Human Condition; 
University of Chicago Press, 2ª edição, 1998, pg. 67.
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não ser consequência de “um acto mecânico”, releva a necessidade 
do uso da razão para o estabelecimento do acordo quanto à concep-
ção de esfera pública. Uso da razão, distinto do puro raciocínio que 
se deve libertar das «condições privadas subjectivas»10. E se a esfera 
pública precisa do uso da razão, o espaço público necessita do uso 
público da razão «o espaço público é mais o lugar para o público uso 
da razão, do que para o uso privado da razão»11, como diz Kant. Con-
vém chamar à atenção que o uso público da razão não tem a mesma 
dimensão em Kant e em Arendt, porquanto o filósofo alemão conside-
rava que o público uso da razão era extensivo a todos os elementos 
da comunidade, e Arendt considera que o público uso da razão não 
necessita de universalidade nem tão-pouco de estar sempre presen-
te. Poderá esta posição da filósofa parecer elitista relativamente ao 
filósofo alemão. No entanto, as características de singularidade pelas 
quais é accionado o uso da razão pelos indivíduos que se apresen-
tam, e quando se apresentam, no espaço público, entendemos que, 
na nossa tese de uma distinção entre esfera pública e espaço público, 
é possível fazer uma ponte entre as visões dos dois filósofos: o uso 
da razão é universal enquanto domínio da esfera pública, acessível 
sempre que se queira; o uso público da razão tem referência ao pla-
tonismo, em que a esfera pública funciona como o modelo conceptual 
que dá sentido a uma certa vivência dos indivíduos em comunidade. 
Ou numa terminologia hegeliana, enquanto a esfera pública é o uni-
versal, o espaço público é o universal concreto. Ou ainda numa noção 
mais no âmbito da Filosofia Política e consentânea com a tese deste 
trabalho parece-nos propositada a alusão a Rousseau citado por Ha-
bermas fazendo uma comparação entre vontade geral e povo com 
esfera pública e espaço público12.
    Tal como uma mesa (a da metáfora), a esfera pública e espaço pú-
blico são construções humanas, são resultado da fabricação, e como 
que surgem de uma necessidade do ser humano, enquanto singular, 
materializar a sua existência, o que só consegue se tomar consciên-
10. Hannah Arendt, Crisis in Culture, in Arendt, Between Past and Future: Six Exer-
cises in Political Thought, (New York: Meridian, 1961, pp. 220-221.
11. «public space is the place for public use of reason, rather than private use of 
reason». Como dissemos, dever-se-á sempre atentar em que sentido os autores se 
referem a espaço público. Kant usa a expressão público uso da razão para fazer 
contraponto entre espaço público e privado.
12. «The volonté générale as the corpus mysticum was bound up with the corpus 
physicum of the people as a consensual assembly. The idea of a plebescit in per-
manence presented itself to Rousseau in the image of the Greek polis»,  Habermas, 
Junger, The Structural Transformation of the Public Sphere An Inquiry into a Category 
of Bourgeois Society, 1ª Edição MiT, The M IT Press, Cambridge, Massachusetts Td 
by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence, 1991pg.  99 Cf, Le 
Contract Sociale, vol. 3, cap. 20, pg. 74.
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cia de si no seio de uma pluralidade.
     
1.1 Do Surgimento do Espaço Público 

    Foi versus espaço privado que o espaço público se constituiu como 
um domínio do ser humano. O termo privado refere-se não a algo 
que não se quer mostrar13, mas apenas às funções básicas da vida 
do homo laborans, ao que apenas a cada um diz respeito: sustenta-
ção, preservação e reprodução. Contudo, cada ser humano é um ser 
lançado no mundo que não pode alienar a condição de ser um entre 
muitos com os quais partilha o mundo e tem capacidades de transfor-
mar o mundo com implicações para todos os outros com os quais tem 
actividades em conjunto. A fabricação, apanágio do homo faber, tem 
a virtualidade de agregar os indivíduos, de estabelecer um “primeiro” 
contacto com os outros, mas é sobretudo com a actuação conjunta, 
a acção, sobre matérias comuns, que se dá a emergência da esfera 
e do espaço público. É no conceito de vita activa - labor, trabalho, e 
acção –, no qual Hannah Arendt nos introduz, que se baseia a distin-
ção entre seres humanos e outros seres vivos14 ao mesmo tempo que 
cada um se distingue de todos os outros indivíduos da comunidade. 
É a vita activa que mostra o ser humano como indivíduo com senti-
mento de si dentro de um colectivo. Estes são os traços que a filósofa 
considera mais perenes da condição humana e nos quais assentará a 
caracterização do ser humano na modernidade não deixando de fazer 
um enquadramento das transformações históricas dos componentes 
da vita activa recuando a sua análise até à polis grega.
    O recuo à Antiguidade Clássica não é tanto uma datação15  
(embora a justificação histórica esteja presente porque a autora re-
puta da maior importância a utilidade da memória e os benefícios de 
uma análise distanciada no tempo que a torna mais clara), mas um 
simbolismo relacionado com a acção, na medida em que a acção 
em Arendt se refere a novos inícios como explanaremos adiante. O 
13. Poder-se-ia ainda considerar privado num outro sentido: aquele ou aquilo que não 
tem, ou que ainda não tem acesso ao público. 
14. «them from other animal species. Some animals do, in a sense, labor and even 
work – they hunt and forage to keep alive, they procreate, and they build nests and 
hives and dams – but the For her such beings labor, work, and are capable of action 
in ways that distinguish meaning ..-

15. Outros autores datam a emergência do espaço público noutras épocas. Nome-
adamente Habermas, em The Structural Transformation of the Public Sphere, situa-a 
no advento da burguesia, referindo que esse espaço é um espaço público burguês. 
Habermas, Junger , The Structural Transformation of the Public Sphere An Inquiry 
into a Category of Bourgeois Society, 1ª Ed.The MIT Press, Cambridge, Massachu-
setts, Td. by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence, 1991,  pg. 22
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simbolismo refere-se: primeiro, ao facto de a Grécia Clássica ser tida 
como momento fundacional da Filosofia e da Civilização Ocidental16, 
segundo, à circunstância de a polis e a ágora terem constituído uma 
novidade de urbanismo e de relações entre indivíduos17 ao mesmo 
tempo que configuravam num novo sistema de organização política: 
a cidade-estado. A autarcia - de extrema importância para os gregos 
- significa o modo de viver livre e em conjunto e da governação da 
coisa comum, afinal o que Arendt privilegia na condição humana. No 
entanto, a polis não conforma apenas o espaço citadino fisicamente 
construído, constituído e confinado: tem o “aspecto” de esfera públi-
ca18.
     Estabelecendo uma possível correspondência, a polis incarnará o 
conceito de esfera pública e a ágora o de espaço público.
    Sintomático que a ágora, normalmente tida como o local de reunião, 
de discussão política, não deixava de conter ou ter nas suas imedia-
ções espaços de exposição e troca de produtos – um mercado – o 
que simbolicamente tem relevância ao evidenciar a proximidade do 
trabalho com a acção.
   Na Grécia Clássica, é no privado, exercendo a sua função dentro 
da casa, na oikos – composta por senhor, família, escravos - que so-
bressai o homo laborans na natalidade, numa interminável repetição 
de tarefas que se destinam a preservar a própria vida.
   Hannah Arendt compara este continuado novo recomeço com o 
nascimento. Na actividade fabricadora emerge o homo faber à custa 
do trabalho, o fabricante de instrumentos, numa relação directa entre 
o que produz e o que consome. O trabalho complementa o labor, 
dá-se uma conjugação de actividades entre a oikos e o mercado da 
ágora. Mas, na vita activa, numa axiologia das actividades humanas, 
que são autónomas, o factor distintivo no qual a filósofa faz assentar 
a condição humana é a acção19. É a acção que dá origem a novos e 
16. “Arendt turns to Athens because it was the birthplace not only of politics but also 
of Western philosophy   (or thinking, as she would say), and both appear most clearly 
in their origin. In the story she tells about philosophy and politics”,  in Villa, Dana (Ed.) 
The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2000.
17. It was a legally and institutionally articulated space in which equal citizens met for 
deliberation, debate, and decision on matters of common concern Arendt, Hannah, 
The Human Condition; University of Chicago Press, , 2ª edição, 1998, pg. 28-37
18. «The polis, properly speaking, is not the city-state in its physical location; it is the 
organization of the people as it arises out of acting and speaking together, and its true 
space lies between people living together for this purpose, no matter where they hap-
pen to be», Ibidem, pg. 198.
19. of the hierarchical ordering of human activity is that within it the specific ways men 
labor and work become intelligible in their relation to the highest activity, that of action, 
an activity unique to humans. in Villa, Dana (Ed.) The Cambridge Companion to Han-
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imprevisíveis começos; é a acção, que para todos tem consequên-
cias, que deve ser concertada através da execução de tarefas e de 
discurso falado; é a acção que faz emergir a identidade do agente e 
afirma a realidade do mundo20. No entanto, antes de analisarmos este 
factor essencial, façamos um parenteses e detenhamo-nos sobre a 
natureza do trabalho e relações de produção, já que tem implicações 
importantes quer sobre o espaço público, logo sobre a acção. 
     
1.2 Natureza do Trabalho e Relações de Produção 

    Quer homo laborans, quer homo faber produzem, e o que lhes 
permite produzir é a força. O primeiro possuirá uma força metabo-
lizadora, o segundo a força de trabalho (dela não se pode desfazer 
mesmo que não a utilize) que transforma em trabalho e que incorpora 
no produto final. A força de alguma forma será sempre incorporada 
no produto mesmo que se altere a natureza do trabalho e das rela-
ções de produção: relações entre produtor e produto, relação entre 
produtor e a finalidade do produto, relação entre produtor e detentor 
dos meios de produção. O trabalho humano construindo ferramentas 
complementa o labor tornando-o mais eficaz, mas também cria um 
mundo artificial que potencia uma rede complexa de interacção com 
outros seres humanos que vivem no mesmo mundo. Diríamos que é 
precisamente esta permanente actualização de um mundo artificial 
que é a requisito para uma vida livre. À medida que a fabricação vai 
transformando o mundo, as tarefas da economia que residiam ori-
ginariamente na oikos, vão sendo subtraídas à esfera privada e as 
relações de produção que se estabeleciam dentro da casa vão-na 
abandonando e transferindo-se para um espaço convivencial no qual 
concorrem vários indivíduos (provenientes de casas diferentes) para 
a produção do produto final. O ser humano produtor começa a ver-
-se afastado do produto que vai consumir porque este passa a ser 
produzido longe da casa e para ele concorre o trabalho de vários 
indivíduos. Dá-se um desapego e uma transferência da identificação 
produtor/produto para uma ligação trabalhador/consumo. Devido a 
inovações tecnológicas o ser humano começa a gerar excedentes 
que o incentivam a consumir para além das funções básicas da vida. 
O sustento passa como que a estar subsumido no consumo, a ser tido 
nah Arendt, Cambridge University Press, Cambridge, 2000,  pg. 120,pg 123.
20. This network of actions is what makes up the realm of human affairs, that space 
where individuals relate directly without the intermediary of things or matter — that 
is, through language. d’ Entreves, Maurizio Passerin, “Hannah Arendt”, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zaltad.
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como um facto menor do processo produtivo. Mais próximo da época 
actual a ideia de consumo chega mesmo a extravasar o conceito de 
bens tangíveis e duráveis, até chegar ao ponto de a cultura, o entrete-
nimento, a religião passarem a ser geridas como consumíveis.     
    As relações de trabalho têm uma alteração substancial com a emer-
gência da burguesia que, oriunda de um estrato mercantil, inicia um 
processo de comércio e posteriormente de fabricação que visa, não 
o sustento e as necessidades básicas, mas a detenção de proprieda-
de e riqueza, ou seja, o que se designa por acumulação de capital. 
Na prossecução do seu objectivo, os burgueses reúnem-se, unem-
-se para discutir, debater, pressionar o poder de modo a fazer valer 
os seus interesses que fundamentalmente respeitam às condições 
de produção e em fase posterior ao direito a participarem no espaço 
político. Os burgueses reúnem-se em cafés que segundo Habermas 
configuram o primeiro espaço público, relevando o filósofo o impor-
tante papel da imprensa. 
    No novo paradigma económico, a burguesia, já fora da casa, ne-
cessita de mão-de-obra com a qual estabelece novas relações de 
produção, adquirindo o trabalho uma nova natureza. A massa de 
trabalhadores também iniciará acções reivindicativas próprias, mas 
sem um pensamento definido que estruture o seu espaço público ou 
desprovida (ainda) de espaço público existente que estruture o seu 
pensamento. 
    A grande transformação do trabalho que altera profundamente as 
relações de produção dá-se com a Revolução Industrial. A tecnologia 
permite a produção em larga escala, mas ao mesmo tempo necessita 
de grandes massas de mão-de-obra concentrada em locais de traba-
lho. A interacção dos indivíduos uns com os outros é deslocalizada 
para a fábrica onde os múltiplos espaços privados se encontram21. 
O encontro com o outro faz-se na perspectiva de acção conjunta de 
produção de bens. O sustento já não advirá directamente do que se 
produz, é antes fruto de uma relação de produção com os detentores 
dos meios de produção que já não são como antigamente membros 
da mesma casa, ou de comunidades reduzidas e identificadas. Efec-
tiva-se uma nítida distinção entre local de habitação (privado) e local 
de trabalho (partilhado) e torna-se patente a diferença de finalidades 
entre o sustento e bem-estar da comunidade e a acumulação de ri-
queza.

21. Poderíamos dizer que na Antiga Grécia, privado assumia também o sentido de 
aquilo que está impedido de entrar no espaço público. Na perspectiva das novas 
relações de produção, privado é o território em que o público ainda não entrou.



83Ascensão e Crise do Espaço Público em Hannah Arendt

      É o local de trabalho, no qual se encontram os múltiplos indivi-
duais privados que se transformam em pluralidade, que propicia a 
discussão sobre assuntos comuns - condições laborais, relações com 
o poder patronal e estatal, confronto com a autoridade. Os espaços 
laborais de grande concentração de trabalhadores - fábricas, minas22  
–, em que existe um desenraizamento dos indivíduos do seu território 
original, são espaços embrionários na gestação do espaço público 
moderno e contemporâneo.
     Estes locais de produção não coincidem com o local de habitação e 
sendo propriedade de outrem não são de livre acesso e, muito menos, 
destinados a debate (ou a manifestações mais agressivas)23. Assim, 
os trabalhadores, quando em protesto, com frequência vêem-se obri-
gados a procurar locais alternativos de convergência para a acção: 
espaços de livre acesso e circulação, tais como praças ou ruas. Este 
facto, exemplo do simbolismo que resulta da subversão dos fins para 
o qual esses espaços foram edificados, está plasmado em algumas 
línguas através do termo que designa a cessação colectiva e volun-
tária do trabalho realizada por trabalhadores: greve. A palavra tem 
origem no francês grève24, proveniente da Place de Grève, em Paris, 
na margem do Sena, outrora lugar de acostagem de embarcações e 
depois local das reuniões de desempregados e operários insatisfeitos 
com as condições de trabalho. 
    A ocupação efectiva destes espaços físicos afasta a necessida-
de da sua representação, mas exige o seu reconhecimento, já que 
nem todos os espaços se tornam públicos. Tal como o indivíduo 
surge diante de si através da presença dos outros, também o espaço 
público, na sua singularidade identitária, surge mediante a contraposi-
ção a outros espaços urbanos que não têm capacidade para se trans-
formarem em espaços públicos, impossibilitando-os de conferirem 
dimensão política à acção e ao indivíduo. Na modernidade e contem-
poraneidade são as praças – poderíamos discutir a sua morfologia e 
topologia como factor agregador e equalizador dos indivíduos - que 
se tornarão locais privilegiados da manifestação do espaço público, 
algumas delas adquirindo características icónicas (Fonte Luminosa, 

22. As condições objectivas deste espaço fabril foi uma das razões que levou Marx 
a considerar que a revolução socialista se iniciaria num país fabril. Esta História tem 
uma grande incidência na Inglaterra e países da Europa mais industrializados.
23. Na Antiguidade Clássica ou na Idade Média, a propriedade era pertença de um 
senhor, mas muitos dos trabalhadores habitavam esse espaço.
24. O termo greves significa, originalmente, terreno plano composto de cascalho ou 
areia à margem do mar ou do rio.
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Lisboa; Tianamen, Beijing; Taksim, Istambul).
 

1.3 Acção, publicitação e comunicação

    Depois de termos sumariado as implicações no processo de de-
senvolvimento do espaço público das mudanças nas relações de pro-
dução, podemos passar ao modo de concretização da acção, a mais 
importante das características da vita activa. Demos conta que as 
praças são originariamente tidas para serem locais de ajuntamento 
onde os indivíduos expunham, ao mesmo tempo que se expunham, 
os produtos do seu trabalho. Anúncio - que ainda hoje é prática fre-
quente - que se fazia em exclusivo da oralidade. Oralidade, palavras 
faladas («speech words»), que é fundamental para a acção e assu-
mem uma centralidade preponderante na teoria da acção de Arendt 
devido ao facto de a filósofa considerar que é o discurso oral que 
confere ao indivíduo o estatuto de ser político25 
    Se os três elementos da vita activa são autónomos, a oralidade 
estabelece um paralelo, ou mesmo um contacto, entre o homo faber e 
o ser de acção, entre o trabalho e a acção. O homo faber realiza uma 
actividade – trabalho, incorporação da força de trabalho no produto - 
que necessita ser publicitada na praça pública. E, afinal, se se trata de 
uma incorporação de si no produto, ao publicitar o produto, o indivíduo 
publicita-se. Um procedimento paralelo ou análogo se desenvolve na 
acção: tarefas e palavras faladas são como que o produto do agente 
político e este necessita fazer anúncio da sua acção em lugares de 
concentração de agentes políticos – o espaço público. Diríamos que 
a atitude do homo faber configura uma proto-acção. A diferença de 
relevo entre homo faber e agente político é que para o primeiro a pu-
blicitação pode ser de um produto fabricado por ele, em conjunto com 
outros, ou exclusivamente produzido por outros; enquanto o agente 
político aparece na sua singularidade, pois as suas acções são da 
sua exclusiva iniciativa. 
    A publicitação e a comunicação são factores primordiais na acção. 
E, se bem que intimamente ligados, fazemos questão em nomear 
cada um deles, porquanto, com comunicação pretendemos relevar 
a importância que Hannah Arendt dá à oralidade - a comunicação na 
acção visa a manifestação do indivíduo através do debate falado e 
directo - e ainda porque os dois termos tomaram na actualidade uma 

25. «Wherever the relevance of speech is at stake, matters become political by defi-
nition, for speech is what makes man political being.» Arendt, Hannah, The Human 
Condition; University of Chicago Press, 2ª edição, 1998, pg. 3.
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distinção visível e afastada da terminologia usada neste trabalho: 
publicitação, ligada ao termo publicidade conotada com a actividade 
comercial e a comunicação conotada com informação (sobretudo no-
ticiosa que não exclusivamente falada). 
    O espaço público é o local privilegiado de múltiplas representações, 
mas sendo um espaço físico não criado por decreto ou que tenha 
edificações específicas que o identifiquem ao ocupar, ainda que inter-
mitentemente, espaços construídos para outros fins, por maioria de 
razão, necessita que as representações se mostrem, se publicitem. E 
a publicitação de um espaço como público, através dos actos sociais 
comuns, é o primeiro sinal da manifestação voluntária e intencional 
dos indivíduos em reconhecerem e publicitarem um espaço como pú-
blico. E se o espaço público, com os seus códigos simbólicos pode 
de per se representar, já a publicitação oral está toda, singular e plu-
ralmente, a cargo dos indivíduos. O próprio espaço só é publicitado 
como sendo público quando os indivíduos o ocupam para a acção 
através da realização de tarefas e do discurso falado. Em retroacção 
o espaço público potencia a publicitação que o indivíduo fará de si 
próprio. É no local que devém espaço público que o indivíduo se torna 
público (exposto) para um conjunto de indivíduos que formam o pú-
blico (audiência) que não ouve ou vê passivamente, mas que escuta 
quem se expõe com a intenção de interagir: de confirmar o indivíduo 
como agente. É o público, a audiência, que realiza o aparecimento 
do agente. Um aparecimento duplo, em que o indivíduo é confirmado 
como o que é - um agente, idêntico a tantos outros -, mas sobretu-
do como quem é – um agente, mas conferindo-lhe a singularidade 
única, ou seja fazendo emergir em cada um o sentimento de si26. A 
publicitação do indivíduo no espaço público ao evidenciar a relação 
eu/outro replica o problema do sujeito e do objecto colocado pela per-
cepção da consciência de si que (se) dá a ver (n)um desdobramento, 
o eu sujeito e o outro eu, o objecto. É ao ver-se como objecto que o 
sujeito tem o sentimento de si como agente que age. E agir significa 
ser capaz de fazer o imprevisível e inesperado, poder executar novos 
começos porque cada indivíduo é único27. Contudo, no espaço públi-

26. «Individuality, the question of who one is, is unanswerable when the space opened 
by “the boundaries and channels of communication,” separating individuals in thought 
and connecting them in speech, no longer exists; individuality is meaningless when 
anyone can be replaced by everyone.» Id., pg. 11
27. «the new beginning inherent in birth can make itself felt in the world only because 
the newcomer possesses the capacity of beginning something anew, that is, of acting 
» ,  Id., pg. 9.
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co não existem mecanismos formais organizados, institucionalizados 
para que se confira, se testemunhe e garanta o aparecimento de si a 
si. Então, qual o processo?
    Quanto a nós, o mecanismo é subjectivo e empírico-psicológico. É 
resultado de apercepções de sucessivas (inter)acções do indivíduo. A 
interacção é acção e publicitação da acção conjugada com a subse-
quente resposta da comunidade, é resultado da iniciativa do indivíduo 
ao agir. A apercepção é responsável pela significação da coisa ou do 
que a coisa é em si, mas, o sentimento de si para emergir no espaço 
público precisa dos dois princípios centrais da acção que Arendt nos 
indica: pluralidade e liberdade. 
    Pluralidade é a característica mais visível da acção, pois esta só 
existe num contexto definido pelo conjunto dos indivíduos reunidos28. 
Na mesma medida em que a vida é a condição que corresponde à 
actividade do labor e que a mundaneidade corresponde à activida-
de do trabalho, é em virtude da pluralidade que cada ser humano é 
munido de acção, porque só relacionando-se com outros é capaz de 
agir de forma única e distintiva, fomentando uma rede intrincada de 
relações intersubjectivas. E esta rede de acção que molda a esfera 
pública e consubstancia o espaço público. A esfera pública não surge 
como um conjunto vazio que se vai compondo com matérias de inte-
resse comum, é o continuado da acção que, ao longo do tempo, vai 
dando forma à esfera pública. calibre
    Se Arendt releva a importância da pluralidade não deixa de ter em 
similar consideração a liberdade como factor constitutivo da acção. 
No entanto, convém precisar o que a filósofa entende por liberdade29. 
A liberdade não é uma escolha existencialista entre possíveis alter-
nativas que se apresentam ao sujeito, mas a construção de uma so-
lução inerente ao indivíduo, um novo começo. A liberdade é um acto 
de fazer nascer. A liberdade radica na natalidade porque tal como o 
nascimento do indivíduo é um novo começo; o aparecimento de si a 
si é um novo nascimento que introduz a liberdade no mundo. E é uma 
liberdade positiva que se consubstancia na capacidade de actuar, re-

28. «What is recognized is a passing image of “the most elementary and authentic 
understanding of human freedom,” of a beginning inserted in the continuum of time 
(HC, pp. 225, 19). It is an individual image of spontaneous initiation, of the actualiza-
tion of the uniqueness and origin that every human being is». Villa, Dana (Ed.) The 
Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge University Press, Cambridge, 
2000, pg.124.
29. Enquanto a liberdade negativa é normalmente atribuída aos agentes individuais a 
liberdade positiva é por vezes atribuída a colectividades ou a indivíduos considerados 
primeiro como membros de uma dada colectividade.
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conhecida pelo público. Em última instância poderíamos afirmar que 
a liberdade do mundo não é somente o fim último da acção política, 
mas o próprio motivo pelo qual os homens convivem politicamente 
organizados, já que o ser humano não nasce livre, mas nasce para a 
liberdade30.
    A efectivação da liberdade só se dá no momento em que se age 
através de tarefas e palavras faladas. E se tarefas ligadas corres-
pondem aos actos, é a atitude voluntária, intencional, pensada, de 
publicitar esses actos que é a melhor demonstração de liberdade, 
acompanhada da noção de responsabilidade, com que o indivíduo 
age. E a intenção livre de publicitar é concretizada através da livre 
comunicação em que a palavra falada é elemento capital da publici-
tação do indivíduo e do aparecimento do sentimento de si a si. Neste 
entrosamento com a liberdade, a comunicação é essencial porque ex-
prime a capacidade da linguagem para transmitir conhecimento, para 
persuadir e dissuadir; e na visão de Hannah Arendt em que se revela 
o sentimento de si só se afirma em retrospectiva através da narrativa 
(“storytelling”). É a inscrição das memórias na memória colectiva - a 
qual só pode ser reconhecida e confirmada se contada pelos outros, 
ou seja pelo efeito da pluralidade.
    Arendt diz que as actividades do homo laborans se consomem 
rapidamente sem permanecer, ao passo que os produtos do homo 
faber podem perdurar e até subsistir ao produtor, mas que com o 
desaparecimento deste perdem o significado (não a utilidade). No se-
guimento do anterior paralelo feito entre a fabricação do homo faber e 
a produção da acção, do mesmo modo, podemos admitir que os actos 
e palavras faladas podem permanecer (úteis na comunidade) subsis-
tindo ao produtor. Mas, desaparecido o agente, o único modo de fazer 
permanecer a sua acção é através da história contada que estabelece 
a ligação entre o momento de actuação e as implicações subsequen-
tes na comunidade. O prolongamento temporal da apreciação da par-
ticipação do indivíduo permite uma consolidação do reconhecimento 
da acção. Existe como que uma prova social baseada num processo 
heurístico que permite compará-lo, confrontá-lo em continuum com 
interesses e actuação da comunidade. Esta articulação histórica só 
fará sentido se o sujeito da acção ou os seus actos e palavras faladas 
forem inscritos para durarem na memória colectiva. Se é a liberdade 

30. “Action as the realization of freedom is therefore rooted in natality, in the fact that 
each birth represents a new beginning and the introduction of novelty in the world” in 
Villa, Dana (Ed.) The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2000 pg. 115.
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que pode pôr a acção em marcha, é a inscrição que poderá levar os 
indivíduos a novos começos, quer por repetições constantes porque 
acções passadas são valorizadas, quer por mudança na medida em 
que se revelaram inadequadas.

    Os indivíduos livres, plurais, comunicando, ao integrarem o espa-
ço público ficam imbuídos de uma aura de representação de poder 
que só é eficaz se publicitada31, «ele [o poder] brota entre os homens 
quando actuam em conjunto e desvanece-se no momento em que 
dispersam».32 Este poder, que não tem a acepção habitual – gover-
nação, autoridade - advém da reunião dos indivíduos, legitima-se na 
reunião contratual inicial, o que remete para o passado, para a ne-
cessidade da narrativa. Poder  que é actualizado sempre que 
a acção é empreendida, com a comunicação a manifestar intenções 
e a articulá-las. Este poder não é um mandato, é uma potência que 
só tem representação em público, ou seja se publicitado. É um poder 
que se revela pela comunicação, discurso falado persuasivo ou dis-
suasivo.

2. Crise do Espaço Público

    Tentámos seguir o pensamento de Hannah Arendt para mostrar 
que as características fundacionais e funcionais do espaço público, 
essencial para a concretização do ser humano como animal político, 
derivam da condição humana da vita activa e do facto de o ser huma-
no ser constituído por força de trabalho que transforma em trabalho e 
cuja natureza se altera conforme o tipo de relações de produção. No 
entanto, alerta a filósofa que apesar dos três constituintes da condi-
ção humana se terem mantido até ao mundo moderno, são elementos 
frágeis, o que se traduz numa vulnerabilidade intrínseca do espaço 
público33  e que o afastamento progressivo do indivíduo do espaço 
público se deve a uma falta de interesse na participação política. Se 

31. This capacity to act in concert for a public-political purpose is what Arendt calls pow-
er Its only limitation is the existence of other people, but this limitation, she notes, “is 
not accidental, because human power corresponds to the condition of plurality to be-
gin with” (HC, 201). It is actualized in all those cases where action is undertaken for 
communicative (rather than strategic or instrumental) purposes, and where speech is 
employed to disclose our intentions and to articulate our motives to others.
32. “[it] springs up between men when they act together and vanishes the moment 
they disperse” Arendt, Hannah, The Human Condition; University of Chicago Press, 
2ª edição, 1998, pg.200.
33. desde a sua criação o espaço público é frágil e só é actualizado através do discurso 
falado e tarefas (HC, 199) … quando os indivíduos se juntam está potencialmente ali, 
mas apenas em potência, não necessariamente para sempre.



89Ascensão e Crise do Espaço Público em Hannah Arendt

atendermos à adopção de uma ética de tendência para aplainar as 
desigualdades entre os indivíduos e à diminuição das restrições da 
autoridade e autoritárias, diríamos que as condições de acesso e 
ocupação do espaço público se mantêm invioladas e até facilitadas, 
logo a participação dos indivíduos no político pareceria sair reforçada. 
Mas, factual é que a publicitação e a comunicação se têm reduzido e 
perdido força, têm-se desvirtuado e quase se confinam à mera pre-
sença do putativo agente – o que não dá lugar à aparição - e à poste-
rior afirmação/consolação “eu estive lá”.     

    Aceitando que a construção do espaço público é algo de positivo 
para o indivíduo, para a comunidade e para o mundo, como entender 
e encarar a situação em que os indivíduos abdicam da acção política 
e caem numa dissolução da possibilidade do aparecimento do sen-
timento de si? Será que a condição humana que ergueu o espaço 
público também encerra nela a crise do mesmo? Ou será, ainda, que 
existe uma efectiva crise do espaço público?
    Assumiremos, até baseados em Arendt, que existe uma crise do 
espaço público e propomo-nos analisar as causas que possam poten-
ciar a degradação do espaço público ou mesmo o seu aniquilamento.
    O termo crise tem uma conotação marcadamente negativa devi-
do à confrontação dos indivíduos com situações inesperadas e em 
que muitas das consequências são resultado da ausência de reacção 
atempada. As situações e os seus efeitos são frequentemente ines-
perados devido a uma atitude psicológica de negação e ao facto de 
o indivíduo permitir deixar-se iludir nas suas convicções. No âmbito 
deste trabalho atenuaremos a carga negativa e tomaremos crise por 
um momento, ou um estadio, de instabilidade em que se procura (ou 
espera) um novo ponto de equilíbrio. 

*
    Na sociedade contemporânea são detectáveis comportamentos 
individuais e sociais conducentes a uma actuação no espaço público 
bastante diferente da do passado, identificando-se factores causais 
externos e internos ao indivíduo que contribuem para tal mudança. 
Arendt aponta a tecnologia como motivo externo, ao qual acrescenta-
mos a comunicação social. Quanto às causas internas a filósofa refe-
re o receio de errar e de se estar impossibilitado de desfazer a acção, 
condicionante do desejo de aparecer no espaço público. Apoiando-
-nos em José Gil, preferimos o conceito de medo de existir ao de 
medo de errar, porque de âmbito mais dilatado fazendo a ponte com 
factores externos porque interligado com os efeitos da comunicação 
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social.
      Abordaremos os dois factores externos separadamente porque ex-
travasa o âmbito deste trabalho a capilaridade e interacção existente 
entre eles (basta referir que a imprensa e a televisão são produtos re-
sultantes da tecnologia). Secundaremos a filósofa na sua perspectiva 
sobre as alterações tecnológicas recentes que, a exemplo do passa-
do, mudaram a economia e o tecido empresarial (reflexo de novos pa-
radigmas económicos), o que se traduziu em mudanças das relações 
de produção com as inerentes consequências na condição humana. 
Trataremos com mais detalhe o novo elemento em cena, a comu-
nicação social, porquanto não é objecto de análise em A Condição 
Humana e porque é um elemento revestido de alguma ambiguidade 
de posicionamento, com um papel preponderante ao “condicionar” a 
actuação do indivíduo no espaço público com efeitos específicos e 
muito sensíveis sobre os indivíduos na emergência do sentimento de 
si.  

2.1 Tecnologia, economia e tecido empresarial 

    Hannah Arendt na sua obra dá-nos uma visão das implicações 
da Revolução Científica do séc. XVII e das suas consequências na 
modernidade, que distingue de mundo moderno34 , em que a explo-
ração espacial colocou o ser humano na posição de poder vir a ha-
bitar planetas que não são naturais para o seu nascimento – dá-se 
uma alienação da Terra. Devido às novas tecnologias de informação 
e de comunicação, e também de produção, o tecido empresarial le-
gado da Revolução Industrial, do taylorismo e da indústria pesada 
dos primeiros três quartos do séc. XX alterou-se substancialmente 
e levou a novo posicionamento das relações de produção com um 
afastamento ainda maior entre trabalhador e produto final. À época 
da publicação do livro, e mesmo até à morte da filósofa, eram ainda 
incipientes a globalização da economia, a automatização em larga 
escala, a proliferação de pequenas e médias empresas tecnológicas 
e de serviços, em lugar conglomerados industriais de grandes con-
centrações de trabalhadores. Estes são factores que posteriormente 
acentuaram a desidentificação do produtor com o produto final, difi-
cultando o reconhecimento de interesses comuns, diluindo ao mes-
mo tempo a matéria-prima que justificava a emergência do indivíduo 
como ser de acção, como animal político. Um trabalhador fabrica uma 
34. “Modern world was born with atom”, Arendt, Hannah, The Human Condition; University of 
Chicago Press, 2ª edição, 1998, pg. 6.
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peça na China, que é montada na Europa com peças provenientes 
da África e da América; um corrector em Singapura negoceia preços 
do café no Brasil e dos fosfatos em Marrocos para serem vendidos 
numa qualquer outra parte do mundo. A força de trabalho, já alienada 
ao ser incorporada num produto, cada vez se vê mais distante do 
indivíduo pois divide-se em múltiplas partes e dispersa-se por todas 
as geografias. O indivíduo perde o rasto ao produto do seu trabalho; 
deixa de ser considerado um trabalhador para ser categorizado como 
um detentor de um posto de trabalho (mesmo que não o exerça); a 
profissão já não é dado relevante, mas sim o rendimento anual. Esta 
mudança de estatuto do trabalhador minou e anulou progressivamen-
te a identidade dos indivíduos e a distinção entre eles.
    Esta alteração, sumariamente descrita, da natureza das relações 
de produção e das relações económicas leva a um estilhaçamento 
da esfera pública e à crise do espaço público. Enfrentamos, então, 
um duplo paradoxo. Primeiro, ao verificar-se uma globalização eco-
nómica e cultural (pelo menos no modo como se encara o consumo), 
seria de esperar uma esfera pública mais unitária à escala global. 
Ora, devido à alienação do mundo assiste-se ao inverso – uma esfe-
ra pública fragmentada em esferas públicas regionais e sectoriais. O 
outro paradoxo diz respeito à ocupação do espaço público: se o ser 
humano se liberta das tarefas de produção poderia retroceder à épo-
ca de excelência do espaço político de debate público, a Antiguidade 
Clássica, em que os homens livres agiam e discutiam pela palavra as 
matérias de interesse comum. Dá-se o fenómeno contrário derivado, 
como diz Arendt, a uma crescente falta de interesse dos indivíduos 
em participarem no espaço público.
     A falta de interesse, justificada com a alienação do indivíduo da 
Terra e do Mundo, com o individualismo exacerbado, radicará numa 
causa cuja discussão tem relevo no séc. XVII – Querela entre Antigos 
e Modernos - que polemiza sobre várias diferenças, uma das quais 
o carácter da liberdade. Sobre este tema Benjamim Constant é claro 
ao distinguir uma liberdade social colectiva dos antigos de uma li-
berdade individual privada dos modernos. E sintomaticamente refere 
relações de trabalho e produção e relações políticas como factores 
que aproximam (o comércio) e afastam (a escravatura e o ostracismo) 
a liberdade dos antigos dos modernos. Para Constant, a liberdade, 
é liberdade individual para o homem moderno; para os antigos é a 
partilha do poder social. Nos modernos, a liberdade individual é um 
direito no estado moderno; para os antigos é uma liberdade política 
que garante uma liberdade individual. A liberdade dos antigos visa as 
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virtudes, que têm sobretudo em conta a comunidade; a liberdade nos 
modernos foca-se nos direitos individuais que estão salvaguardados 
pela existência do estado35.
       A falta de interesse que se manifesta contemporaneamente, e da 
qual Arendt dá conta, radica sobretudo nesta visão de liberdade do 
homem moderno. Não analisaremos este conceito de liberdade de 
um ponto de vista ético (nomeadamente egoísta), mas na perspectiva 
de Alexis de Tocqueville em que o conceito é moldado pelo facto de o 
ser humano estar cada vez mais imerso numa multidão36 de iguais em 
que a reunião e debate - ou seja, em que o funcionamento do espaço 
público - são fragilizadas; e pela facilitação do acesso à tecnologia 
que providencia a sensação de controlo do mundo, já não de um 
modo colectivo, mas individual. A sensação de que se pode prescindir 
do público, pois o mundo pode ser controlado a partir do privado.
      A questão da apatia política e da liberdade entronca no pensamen-
to de Tocqueville quando afirma que existe uma noção errada de equi-
valência entre liberdade e democracia37: deixar repousar a liberdade 
individual nas instituições democráticas pode constituir um perigo. A 
visão do filósofo francês em que a colocação da tónica na igualdade 
pode desvirtuar os benefícios da democracia, em certa medida pode 
suportar ou complementar o pensamento de Arendt que referimos no 
início deste trabalho como algo elitista quando a autora descarta a 
necessidade da universalidade da utilização do espaço público.

2.2 Comunicação social
    
Referimos a importância que Arendt confere à acção e particularmen-
te à oralidade, ao discurso falado38. No entanto, o ocidente desen-

35. Constant, Benjamin, De la Liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, 
1849, in Ecrits politiques, Gallimard, 1997.
36. O que segundo Tocqueville leva a que o indivíduo se afaste da “grande socie-
dade”, baseando esse afastamento num individualismo reflectido. Individualism is a 
mature and calm feeling, which disposes each member of the community to sever 
himself from the mass of his fellow-creatures; and to draw apart with his family and his 
friends; so that, after he has thus formed a little circle of his own, he willingly leaves 
society at large to itself.(…) individualism proceeds from erroneous judgment more 
than from depraved feelings…» Tocqueville, Alexis, Democracy in America, Volume 
II, Cap. XIV, pg. 902.
37. «and the better to look after what they call their business, they neglect their chief 
business, which is to remain their own masters.» Id., pg. 963; «But political liberty is 
more easily lost; to neglect to hold it fast is to allow it to escape.», Id, pg. 898

38. No other human performance requires speech to the same extent as action, Ar-
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volveu uma cultura fortemente centrada na escrita - à qual a imagem 
não escapa como fazendo parte da escrita - e a imprensa é dos meios 
cujo relevo Habermas faz coincidir com a emergência do espaço pú-
blico burguês para a construção do qual contribuiu39. E, se a palavra 
falada coloca frente a frente, no espaço público, publicitados e públi-
co, a escrita é uma intermediação sem interlocução, sem a eficácia 
da persuasão e dissuasão do discurso, e sem o imediato direito de 
resposta (as telecomunicações e redes sociais estão de algum modo 
a contornar este facto). A escrita é desfasada no tempo desvirtuando-
-se o conceito de Arendt de uma partilha na acção que é característica 
do espaço público. Com o advento e desenvolvimento da imprensa a 
palavra falada foi perdendo peso. Reavivando a metáfora da mesa, 
é como se a palavra falada e a palavra escrita sentadas à mesma 
mesa tentassem o entendimento. Mas, tal como as novas relações 
de produção afastaram o produtor do produto final, a escrita colocada 
no espaço público distanciou do seu texto, do agente que o escreve 
e também de quem o consome. Só que, enquanto o produto fabri-
cado não ganha vida própria, embora possa permanecer para além 
do produtor, já o escrito afasta-se de quem o produz ganhando vida 
sua, com permanência no mundo, podendo até tomar papel de relevo 
na narrativa de Arendt – algo de paradoxal - ao constituir-se como 
memória documentada (não que a filósofa lhe confira esta importân-
cia). Nesta perspectiva, poderemos dizer que a comunicação social 
contribui para a degradação do espaço público, porquanto, ao privi-
legiar a escrita relativamente à oralidade, afasta de cena o agente 
de tarefas e palavras faladas e leva a que seja confundida com um 
agente político, que não é, já que não tem as características de ser 
de acção - e ao fazer passar-se por espaço público Para além disso, 
desdobra-se em dois tipos de intermediação: entre agentes políticos, 
iguais entre si; e entre os agentes políticos e os seus representantes. 
Se no primeiro caso provoca um efeito de distanciamento dos agen-
tes políticos, mas mantém-nos no mesmo estatuto de igualdade, no 
segundo caso, ao intermediar, provoca também distanciamento, mas, 
como que força uma aproximação de índole entre não-iguais – agen-
tes políticos legítimos com instituições40  - e, muitas vezes, arvora-se, 

endt, Hannah, The Human Condition; University of Chicago Press, 2ª edição, pg. 179.
39. Habermas, Junger, The Structural Transformation of the Public Sphere An Inquiry 
into a Category of Bourgeois Society, 1ª Edição MiT, The M IT Press, Cambridge, 
Massachusetts Td by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence, 199, 
pg. 22.
40. não abordaremos a natureza do conflito entre indivíduos e governo, embora seja 
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ainda, em elemento de pressão em ambos os sentidos, confundindo 
papéis (inclusive, o próprio). A comunicação social instala-se como 
actor/agente assumindo um papel que se deveria ter por meramente 
instrumental, como era originalmente. 
    Este estatuto é conseguido à custa da ilusão de que através da 
comunicação social o indivíduo continua envolvido na acção, de um 
modo até mais facilitado e cómodo (que se traduzirá ou resultará de 
um conforto psicológica) e que (se) vai assim dispensando do seu 
aparecimento no espaço público. Se o ser humano constrói o espaço 
público sobre um espaço urbano, a comunicação social construiu-se 
a ela própria como uma supra camada do espaço público. Mas, a 
comunicação social é também construção humana, a qual assume os 
papéis que descrevemos devido às suas características intrínsecas, 
e pela ausência de reivindicação dos verdadeiros agentes em ocupa-
rem o espaço público, o que levou a que a comunicação social cada 
vez mais se apoderasse do papel (falso) de representação. 
    Se à imprensa, os agentes lhe concedem, pode dizer-se ainda que 
por omissão, a função de intermediário, já à televisão, tal concessão, 
deve-se a uma característica muito peculiar: a televisão falsifica a par-
ticipação do indivíduo no espaço público porque o insere numa reali-
dade que ela, televisão, fabrica. Com a televisão o indivíduo está a um 
tempo no mundo, nos acontecimentos, e num (pressuposto) debate 
com os outros indivíduos; é inserido num espaço público virtual onde 
até a palavra falada tem preponderância como é devido no político. 
Neste particular da palavra, dir-se-ia que a rádio teria vantagem. Só 
que a televisão, para além do discurso, tem a imagem em que, muitas 
vezes, só sinalizando se distingue o directo do diferido. E se a palavra 
audível era o que estava em falta no cinema primordial, a cor, era o 
que faltava à televisão para uma forte na aproximação ao real, para 
se fundir com a realidade e se tornar num fenómeno de comunicação 
de massas. Com a cor, o directo, a encenação – programas com pú-
blico, de gente igual ao espectador –, o telecomando para comandar 
o real, o ecrã fino, o ecrã encurvado que envolve o espectador. Com 
estas  características a caixa (entretanto deixou de ser caixa) que 
mudou o mundo, o indivíduo é iludido na inserção do real. Ilusão que 
o faz regressar à sensação dos actos e da palavra falada. Aparecer 
em televisão (os quinze minutos de fama de Wharol) é a sensação 
plena de se expor perante os outros e perante si próprio (exposição 
que, com a facilidade de gravação, pode ser revisitada, repetida à 
uma questão pertinente saber em que medida as instituições em sistemas repre-
sentativos se podem apresentar na vez dos indivíduos no espaço público.
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exaustão, um novo começo a cada repetição), é a reminiscência do 
aparecimento no espaço público tradicional. 
    O audiovisual expande a ocupação do espaço público realizado pela 
imprensa e ultrapassa-a ao entrar em articulação e em sintonia com 
os espaços utilizados pelo público: os ecrãs espalhados à volta do ser 
humano – mupis electrónicos com publicidade, notícias, informações; 
telas gigantes para futebol ou concertos; écrans nos estádios para se 
ver a jogada – são o prolongamento de um espectáculo televisivo. E 
é espectáculo no sentido etimológico: o que apela à contemplação, 
aquilo que não implica que haja actuação, transformação do mundo. 
As próprias matérias da esfera pública são apresentadas sob a for-
ma de espectáculo (inclusivamente aquilo a que chamamos política 
é espectacularizado e feito em função dos horários televisivos). A au-
diência passa a ouvir e a ver sem intervenção, é não-participante, é 
absorvente ao mesmo tempo que absorvida. Dá-se a aniquilação do 
indivíduo agente, do ser político. 
    Imprensa e televisão são espaço abertos, mas o que percepciona-
mos é algo de filtrado pela auto-distorsão do meio e do agente espec-
tador. Se a imprensa se torna representante do indivíduo ao mesmo 
tempo que lhe reporta o mundo, já a televisão envolve, incorpora o 
indivíduo, mas não o representa nem o deixa representar-se, porque 
o que é real é o que aparece na televisão. Exemplificativo e significa-
tivo é que no atentado do 11 de Setembro o real não seja o derrube 
das torres Gémeas, mas o “eu vi em directo o segundo avião chocar 
com as torres”. Cria-se uma pequena transcendência: o telespectador 
é colocado dentro do mundo, mas ao mesmo tempo acima dele, como 
se o vivesse, não o vivendo. «A televisão apaga a ideia de distância, 
em que nem me apercebo da ausência de mim a mim»41, diz José 
Gil. Mas o desaparecimento do si ou a diminuição da possibilidade de 
aparecimento não parece incomodar os indivíduos porque a criação 
da ilusão do espaço público descansa os agentes que já nem se dão 
conta da ausência de si a si. É neste particular que acompanhamos 
José Gil quando afirma que a ausência de si a si advém da diferen-
ça entre inserção no mundo – ser no mundo -, e inscrição no mun-
do – produção do real42. Inscrição é a transformação do desejo em 
acontecimento, o que compagina com a tese que é pela acção que 
o indivíduo se inscreve no mundo. Através da comunicação social, 
deixando-se representar por ela, o indivíduo não se inscreve, apenas 
41. Gil, José, Portugal, Hoje, O Medo de Existir, Ed. Relógio d’ Água, Lisboa, 2004, 
pg 8.
42. Ibid., pg. 49.
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se insere no mundo que imprensa e televisão transmitem, podendo 
até nem ser o mundo real.
    Diríamos que a inserção é apanágio do homo laborans, ser huma-
no que pelo nascimento é inserido no mundo tratando apenas do seu 
sustento; um misto de inserção e proto inscrição é feita pelo homo 
faber, inserido no mundo porque é da sua condição o relacionamento 
com outros num conjunto de actividades não políticas, e uma inscri-
ção embrionária quando pela fabricação transforma o mundo; a ins-
crição é feita em plenitude pelo ser humano quando age – actos e 
discurso falado – no espaço público. 

2.3 O medo de existir
    
Mas o ser humano inserido no mundo como que transporta dentro 
de si dois sentimentos opostos: o da atracção e o da repulsão pela 
acção.
    O da atracção mostra-se óbvio pelas razões que já foram apresen-
tadas: a necessidade de aparecer, de concretizar a liberdade, o que 
só é possível se o indivíduo agir, se transformar o mundo em conjunto 
com os outros. O da repulsão parece contrariar a condição humana, 
até algo contra-intuitivo, pois afasta o indivíduo da possibilidade de se 
pronunciar sobre o seu bem-estar no seio de uma comunidade. É este 
aspecto interior ao indivíduo que importa agora analisar.
    Hannah Arendt (criticando os utilitaristas) diz que não é o prazer 
que move o ser humano, é a ausência de dor, logo, o indivíduo terá 
medo de iniciar algo que possa originar dor e, sobretudo, terá o receio 
de estar incapacitado de desfazer a acção que provoca o sofrimen-
to. O sujeito quando actua em liberdade, quando aparece no espaço 
público produz modificações no mundo que para todos têm conse-
quências. O aparecimento implica, pois, responsabilidade e aqui re-
sidirá o princípio que retrai o indivíduo de agir, que o leva à repulsa 
pelo espaço público. E, na medida em que agir é afinal existir (ter 
consciência da sua existência), o afastamento do indivíduo do espaço 
público poderá expressar-se no que o filósofo José Gil refere como o 
medo de existir43 . 
    O medo de existir tem consequências na condição humana. Se na 
evolução da vita activa que descrevemos o indivíduo sai do território 
privado que vai diminuindo porque há actividades que se transferem 
43. “Há pois a considerar o medo como um sistema que condiciona directa e 
decisivamente mecanismos macrossociais. Sistema de relações afectivas em 
imediata conexão com a máquina produtiva e com o poder”, ibid., pg 83.
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para o público, o medo de existir provoca uma nova desterritorializa-
ção do indivíduo, o qual, contudo, não é devolvido à esfera/espaço 
privado (que na actualidade ganhou outros contornos: o de intimida-
de). O medo de existir exila o indivíduo para um novo ambiente, a 
que Arendt chamou de social – a ascensão do social refere-se a uma 
economia de mercado a alta velocidade, com a produção e consumo 
em massa globalizados que indiferenciam os indivíduos -, um espaço 
onde o indivíduo não necessita de aparecer perante os outros, mas 
tão-somente estar com os outros. Ou seja, e agora com José Gil, o 
espaço de circulação está ainda disponível (e a liberdade também) 
mas perdeu a qualidade, a singularidade e a abertura. Já não é um 
espaço de possíveis44, pelo que surge, então, a «ausência da presen-
ça» com recurso «à ausência de si a si»45, que supõe ou pressupõe 
uma certa modalidade de sentimento de si com que se habita o mun-
do. Este retraimento da acção leva a um recolhimento que lançará o 
indivíduo não no isolamento, mas, utilizando o termo de Arendt, na so-
lidão (loneliness)46 . A solidão provém do colapso do mundo já que a 
relação ser humano mundo se degrada exilando o indivíduo, a solidão 
sobre ele actua desenraizando-o da comunidade e do mundo, absor-
vendo-os por inteiro no processo de repetição incessante de produ-
ção - consumo, ou, como dissemos, o sujeito apenas está centrado 
na ideologia do consumo, porquanto já foi alienado do seu trabalho. 
      Somos do parecer que o medo de existir, em conjun-
to com a não-inscrição, permite por outra via chegar à conclu-
são de Arendt sobre a vitória do homo laborans. E até reforçar 
essa mesma tese, já que perfilhamos a tese d’ Entrèves de que a 
análise da economia capitalista em A Condição Humana é insu-
ficiente para determinar por si só a vitória do homo laborans47. 
.

*
     Arendt fornece-nos uma possível saída para evitar, ou pelo menos 
minorar, o retraimento na acção: o perdão. Descoberta, segundo a 

44. Cf.ibid., pg.121.
45. Cf. ibid, pg.104.
46. «loneliness, the despair of lost desire, of “not belonging to the world at all” (OT, p. 
475); that to conceive freedom as an inalienable human right is, from a political point 
of view, to misconceive it; and that speech and deed actualize freedom in the world 
without reifying it.» Villa, Dana (Ed.) The Cambridge Companion to Hannah Arendt, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pg120.
47. d’ Entreves, Maurizio Passerin, Hannah Arendt, The Stanford Encyclopedia of Phi-
losophy, ed. Edward N. Zalta (Winter 2016 Edition).
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filósofa, providenciada pelo cristianismo que acrescenta ainda a equi-
paração do perdão dos homens ao perdão divino conferindo ao indiví-
duo a possibilidade de reiniciar a acção nesta vida e não postergá-la 
para a vida eterna. Se entendermos, na fraseologia de Arendt, ac-
ção como a capacidade de actuar em conjunto quando em reunião, 
parece-nos lícito dizer que um dos aspectos da acção (e também do 
poder) é a capacidade da pluralidade negar ao indivíduo aquilo de 
que ele necessita. E se o indivíduo necessita do perdão para um novo 
início, o perdão (não a vingança ou o castigo) é a expressão máxima 
do poder, pois ao conferir a possibilidade e a motivação para recome-
çar a acção, confere ao outro – ao agente – o mais almejado deside-
rato no espaço público: a possibilidade de existir. Assim, ser-se sujeito 
alvo de perdão, liga intimamente o ser sujeito de acção – o acto pra-
ticado pelo próprio – ao ser sujeito de perdão – acto praticado pelos 
outros. Esta interdependência aponta para que também no perdão o 
indivíduo é com os outros aos quais aparece numa distintividade que 
ele seria incapaz de perceber se isolado. 
      Mas, no espaço público não existe propriamente um mecanismo 
institucional de perdão que permita a um agente apresentar docu-
mento testemunhal. Se nos é permitido, diríamos que nos dias de 
hoje, a haver instituição seria antes a de julgamento=condenação 
em praça pública. Quanto a nós o mecanismo de perdão, já que tido 
como acção, terá um desenvolvimento idêntico ao de qualquer acção 
no espaço público: resultado de debate e discussão, capacidade de 
o público praticar uma acção de recomeço inscrevendo no passado 
a acção errada (não a carregando no tempo presente) e um novo 
princípio para o errante, já que ao reconhecer o erro e até pedindo 
perdão, como que (se com)promete a não praticar acções idênticas 
no futuro48.
      A solução do perdão (e promessa) para afastar o medo de existir, 
só por si, não nos parece muito promissora porque Arendt aponta 
dois motivos para a degradação do espaço público: o erro e a falta 
de interesse. O perdão acorre ao primeiro, mas deixa o segundo sem 
solução. No entanto, se tivermos em consideração outras facetas do 
pensamento de Arendt, o perdão pode ser um contributo valioso para 
a compreensão da condição humana.

48. «Perhaps the most plausible argument that forgiving and acting are as closely 
connected as destroying and making comes from that aspect of forgiveness where 
the undoing of what was done seems to show the same revelatory character as the 
deed itself». Arendt, Hannah, The Human Condition; University of Chicago Press, 2ª 
edição, 1998, pg 241.
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      A obra A Condição Humana está de certa forma delineada como 
um percurso histórico iniciado na Grécia Clássica sendo possível da-
tar as etapas e causas de construção do espaço público até ao mun-
do contemporâneo, conferindo-lhe uma certa temporalidade. Sem o 
expor de uma forma muito visível e declarada, Arendt introduz a im-
portância do tempo na condição humana porque relacionado com a 
vita activa, a memória e o perdão. 

i) No caso da vita activa, a filósofa depois de nos introduzir 
nos três elementos que a compõem, faz uma aproximação 
à temporalidade ao apresentá-la como processo. A acção 
não é importante enquanto atingimento de um determina-
do fim, mas sim enquanto processo, o que implicará a exis-
tência de uma fita do tempo, já que acção não tem fim49.

ii) A memória é um dos factores mais importantes sobre o 
qual assenta a acção.  Arendt releva constantemente a 
importância da acção, não apenas quando está sendo 
executada, mas sobretudo em retrospectiva, deixando as-
sentar a poeira do tempo. Uma narrativa distanciada no 
tempo e nas emoções permite uma melhor reflexão sobre 
o carácter do agente e das acções. Uma das razões da fra-
gilidade do espaço público reside precisamente na erosão 
do tempo sobre as acções, daí a importância da narrati-
va50. A acção, na medida em que se empenha em fundar 
e preservar a esfera pública do mundo, cria a condição 
para a memória, isto é, para as estórias da grandeza e da 
excelência dos feitos e das palavras humanos. 

iii) o perdão e promessa, reforçam a ideia de necessidade 
de documentar, como testemunho, a acção política. Não 
basta a memória de grandes acções, mas é imperscindível 
a grandeza da grande acção que é o perdão e também 

49. «The reason why we are never able to foretell with certainty the outcome and 
end of any action is simply that action has no end” (HC, 233). This is because ac-
tion “though it may proceed from nowhere, so to speak, acts into a medium where 
every action becomes a chain reaction and where every process is the cause of new 
processes …» (HC, 190), in Villa, Dana (Ed.) The Cambridge Companion to Hannah 
Arendt, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pg. 126.
50. «In other words, behind the actor stands the storyteller, but behind the storytell-
er stands a community of memory. What the polis established, then, was a space 
where organized remembrance could take place, and where, as a result, the mortality 
of actors and the fragility of human deeds could be partially overcome. Arendt, Han-
nah, The Human Condition; University of Chicago Press, 2ª edição, 1998, p.15.
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da promessa como esperança de grandes acções no fu-
turo. Assim, o perdão, ele próprio deve estar inscrito na 
narrativa, quer como memória de exemplos de acções 
perdoadas, quer inscrito como relato de uma potência 
sempre possível de concretizar para acções futuras. E a 
inscrição, de cuja importância falámos na secção anterior, 
não é mais do que a articulação indissociável da condição 
humana com o tempo. É a inscrição da acção que sustenta 
a vontade de existir ao inscrever em simultâneo o agente 
singular e a comunidade política. A condição humana está 
fortemente dependente da inscrição, não para que se man-
tenha inalterada, mas para que a condição humana seja 
entendida em todas as suas mudanças. E é precisamen-
te interpretando o conceito de perdão de Arendt, que, em 
nosso parecer, vislumbramos no perdão, para além da ca-
pacidade de recuperar o agente, a virtualidade de reforçar 
a temporalidade da vita activa e do espaço público.

3. A esfera pública como reserva da condição humana

      Uma das metáforas mais fortes no imaginário de Pier Paolo Pasoli-
ni – com alguma ressonância e até legítima aplicabilidade nos nossos 
dias – é a de mutação antropológica. O cineasta e escritor italiano 
utilizava a expressão para ilustrar os efeitos psicossociais produzidos 
pela transição de uma economia de origem agrária e industrial para 
outra de cariz capitalista e transnacional.
      Acautelando as devidas distâncias de contexto, tomamos de em-
préstimo a expressão de Pasolini porque a consideramos apropriada 
para ilustrar a tese deste ensaio: primeiro, a condição humana do 
ser humano lançado no mundo é moldada por decisões culturais que 
provocam as mutações antropológicas que o levam a fabricar ferra-
mentas que fabricam artefactos, a construir edificações físicas e con-
ceptuais, a praticar a acção em liberdade, pluralidade e solidariedade; 
segundo, a contemporaneidade confirma e reforça as expectativas de 
Arendt sobre a alienação do ser humano da Terra e do Mundo com 
a ascensão do social provocadas pelo desenvolvimento tecnológico; 
terceiro, os efeitos psicossociais são o resultado no que, sumarizando 
se exprime por medo de existir, resulta sobretudo da não inscrição da 
acção na memória colectiva. 

*
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    O que Hannah Arendt nos conta em A Condição Humana é que a 
tecnologia (e a mudança do ponto arquimedeano para a mente do ser 
humano) é a principal responsável pela ascensão e crise do espaço 
público. Liga o seu pensamento sobre a condição humana ao desen-
volvimento das tecnociências na modernidade e no mundo moderno 
dando especial relevância a dois eventos: a conquista do espaço e a 
cisão do átomo. Com a primeira o ser humano abandonou definitiva-
mente a sua condição humana de animal terrestre – há uma aliena-
ção da Terra - para se tornar um ser do cosmos; com a segunda o ser 
humano criou a possibilidade efectiva de uma destruição do mundo. A 
filósofa viveu até ao advento do que em alguns círculos se apelida de 
terceira revolução industrial – a da microelectrónica e das tecnologias 
da informação -, não tendo tido a oportunidade de ver a concretização 
do impacte da nanotecnologia que transversalmente revolucionou to-
das as tecnociências ao ponto de, com configurações corpóreas e 
cerebrais, poder obrigar a rever o conceito de ser humano. Esta tec-
nologia alterou também, de forma dramática, os meios e as relações 
de produção. Atente-se como foi feita a acumulação de capital dos 
donos da Google, ou do Facebook que não detêm qualquer meio de 
produção tradicional, mas têm instalações em todo o mundo; ou no 
facto de a maior empresa de táxis do mundo, não dispor de um único 
veículo, de a maior empresa de aluguer de dormidas, não dispor de 
um único hotel ou apartamento. E são exemplos que confirmam o 
paradigma da ascensão do reino do social de Arendt e da vitória do 
animal laborans. Vitória que numa conclusão rápida e linear se pode 
afirmar como a derrota do espaço público. 

*
    A(s) forma(s) de espaço público como as conhecemos são uma 
contingência de decisões culturais. Hannah Arendt sempre deu enfâ-
se à artificialidade do espaço público, mas como um acontecimento 
cultural a ser celebrado, pois permite ir além das necessidades da 
vida. Mas, é nosso parecer que Arendt coloca na exposição do seu 
pensamento uma certa nostalgia pelo espaço público tradicional, à 
qual nós próprios não escapámos, já que traduzimos a crise na sen-
sação de uma perda. Só que perda como algo que se deixa para trás 
com algum desprendimento. E esta é uma ideia comum no conceito 
de progresso do mundo ocidental, principalmente nas tecnociências, 
o que terá contagiado algumas ciências comportamentais como a 
economia. O ser humano vive num mundo de records cujo único ob-
jectivo é serem batidos e as marcas anteriores a serem esquecidas. 
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Atentemos, ainda, que progresso tem como sinónimo desenvolvimen-
to. Termo que etimologicamente significa deixar de estar envolvido, o 
que pode ser visto de duas perspectivas: deixar de estar encoberto (o 
objecto), ou deixar de estar empenhado (o sujeito). E podemos ligar 
a segunda acepção do termo com a falta de empenho, no espaço 
público, como falta de interesse em algo que já cumpriu a sua função.
    No entanto, apesar de admitirmos a crise do espaço público e de 
estarem presentes todos os ingredientes motivadores da crise, ainda 
permanecem (bons) produtos da actividade política dos seres huma-
nos ao longo dos séculos: democracia, direitos humanos e dos ani-
mais, avanços científicos, qualidade de vida, igualdade, educação, 
cuidados de saúde. Estes produtos podem permanecer para além da 
acção política e para lá do espaço público.
    Mas da vita activa, especialmente da acção, resulta algo de fun-
damental para o ser humano: a consciência de si. E na ausência do 
espaço público como resolver a questão, já que o sujeito necessita de 
contínua afirmação, precisa de ter identidade pessoal e compreender 
essa identidade? Se desaparecer o espaço público desaparecerá a 
condição humana de Arendt que requer um espaço público? Ou seja, 
desaparecerá o indivíduo?
    O aparecimento do si a si poderá fazer-se por duas vias, que diría-
mos se completam: de si para si ou, a partir do outro para si. Arendt 
não discute a primeira e deu relevo em A Condição Humana à segun-
da possibilidade. 
    O sentimento de si resulta em primeira instância de uma percep-
ção física, corpórea – o que releva a importância da existência de um 
espaço material, papel que o espaço público desempenha. Mas, o im-
portante acontece quando o indivíduo sente que sente e que é sujeito 
de sentimentos: dá-se o surgir da consciência (António Damásio diz 
que se dá um aparecimento de si-mesmo).
    No entanto, o ser humano é lançado no mundo em pluralidade. É 
um mundo de relacionamento de intersubjectividades. O ser singular 
que tem consciência de si tem que se distinguir de todos os outros 
e, para tanto, tem que se assumir como tal, mas tem também que 
ser confirmado como tal pelos outros. Essa ratificação tem muito a 
ver com o impacte real que os outros e as coisas têm sobre o sujeito 
devido aos significados que assumem, devido a códigos de símbolos 
– relembramos o que elaborámos acerca do simbolismo do espaço 
público. Assim, a subjectividade a que nos referimos não é exclusiva 
para o aparecimento do sentimento de si, é também objectivada pelo 
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mundo e principalmente pelos outros. Mundo e outros que por dados 
históricos e biográficos inscrevem a acção na memória, através da 
repetição das histórias, as tarefas e palavras faladas. 
    Mas, no relacionamento com o outro surge mais um factor revelador 
do sentimento de si: a identidade ética. Para ser confirmado como 
indivíduo portador de consciência, não basta agir, há que agir etica-
mente. O indivíduo responde à interpelação ética da pluralidade (este 
sentimento de si ético pode também motivar retrair o indivíduo para a 
acção). Medo que está também ligado à temporalidade da condição 
humana, pois o ser humano ao ter consciência de si sabe-se finito (ao 
tentar controlar a morte, sempre através da tecnologia, o ser humano 
está também a promover uma alienação da morte). 
    Aqui chegamos à conclusão da nossa tese e à razão pela qual fi-
zemos questão em avivar de início a destrinça entre esfera pública e 
espaço público. A esfera pública (distinta do espaço público) moldada 
pela condição humana contém tudo o que o ser humano lá inscrever, 
preservando-se numa memória colectiva. Constitui património do ser 
humano o qual, se é mutável, não é alienável. Mesmo que haja retrai-
mento na acção, a esfera pública é recuperável a qualquer instante. É 
por isso que Hannah Arendt dá importância à história (não à tradição) 
e às histórias contadas. E embora, para a filósofa, o homo laborans 
se torne vitorioso e já que as tarefas de fabricação não retornaram à 
oikos, ao privado, a esfera pública mantém-se como reserva, como 
recurso para que seja possível, nas mesmas ou em novas constru-
ções do espaço público, fazer surgir o sentimento de si.
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