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RESUMO

       O presente trabalho busca analisar o conceito de ação em Hannah Arendt. Parte da ideia de condição Humana no que se refere à pluralidade apresentada pela autora.

Nesse sentido cabe salientar que condição humana se difere de natureza Humana. Enquanto esta se refere à essência do homem enquanto caráter imutável, aquela diz respeito

a algo mais, se refere a condições da própria existência humana, o que seria essencial para sua existência- vida natalidade, mortalidade, mundanidade e pluralidade. 

	Nesse sentido pretende-se estudar as noções de trabalho, obra e ação para delimitar as fronteiras de tias atividades enquanto atividades que condicionam o próprio ser Humano.

Enquanto trabalho corresponde o processo biológico do corpo Humano em uma atividade que se exaure, temos que o conceito de Obra corresponde ao artificialismo da

existência Humana, nesse sentido temos a mundanidade, processo pelo qual o Homem transforma o natural em artificial resultando um produto permanente. Por sua vez a Ação

seria a atividade essencialmente desenvolvida entre os Homens sem mediação de coisas ou matérias, isto resultaria na própria condição humana da pluralidade e da política.

Logo a discussão central é os limites da relação entre o conceito de ação e a esfera publica.  

	A vida humana é permeada de relações entre os iguais e todas essas relações e atividades são condicionadas pelo fato dos homens viverem juntos, nesse sentido acredita-se

que a ação enquanto elemento da condição Humana seria o único elemento que não pode ser imaginado fora da sociedade de homens, diferentemente do trabalho e da obra.

Diante do exposto, o objetivo geral do trabalho é estudar de que forma esses dois conceitos devem ser pensados em conjunto dentro da filosofia de Hannah Arendt. A

metodologia usada será uma pesquisa bibliográfica das obras de Hannah Arendt bem como de outros autores que escrevem sobre o tema. 
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