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RESUMO

Essa pesquisa consiste em conceituar esfera pública e politica na sociedade partindo da leitura de obras e seguindo principalmente da leitura da filosofa Hannah Arendt. Partindo

da leitura de obras da filosofa  já citada anteriormente pretende-se relacionar à corrupção do espaço público e a necessidade de regulamentação da mídia diretamente à política

no cenário nacional. Hannah acredita que a esfera pública seria uma zona de discurso ou “mundo comum” onde o individuo se mostra e se projeta, sendo assim, lugar onde se

encontra a política. Para a filosofa a política não se resume apenas a uma espécie de Estado, como a maioria das pessoas acredita ser, mas sim um lugar de ação sendo uma

forma de sociabilidade. Por conseguinte a esfera pública seria uma espécie de mediação, ou melhor, um núcleo que independe do estado e serve para discutir interesses

privados. O objetivo é mostrar como a corrupção presente nessa esfera pública, questão essa pertinente no Brasil, pode levar a um mal uso do interesse privado. Arendt acredita

que a coletividade influência diretamente a politica, porém não tem a decisão em suas mãos. Estudando o livro “A condição humana”, de Hanna Arendt primeiramente

buscaremos compreender parte da essência ou a natureza humana para chegarmos ao ponto da corrupção humana e, por conseguinte o de tal espaço e também como a não

regulamentação da mídia influência diretamente em questões políticas sociais e as mais diversas possíveis podendo propiciar uma facilidade em manipulação e guiamento das

massas através de uma má utilização do espaço público e como isso afeta diretamente no âmbito privado.
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