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Em seu livro “A condição humana”, Hannah Arendt reflete principalmente sobre “pensar o que
fazemos”. E sobre esse fazer humano ela designa com a expressão vita activa as atividades:
trabalho (labor), obra (work) e ação (action). Pode-se compreender a expressão vita activa
como a atividade política de interação social entre os seres humanos, em contraposição a
atividade contemplativa.
A intenção da autora em seu livro foi esclarecer as estruturas que condicionam a experiência
humana ou as constantes desta experiência real. O caminho escolhido foi o de investigar o
sentido e os modos de atividades humanas e suas respectivas dignidades.
Para ARENDT (1995), o homo laber, “o fabricador de objetos rompe com o anonimato onde
estava imerso como simples ‘animal trabalhador’ (animal laborans)”. Enquanto o trabalho
humano é uma atividade sem fim, repetitivo e que corresponde ao próprio processo biológico
do corpo humano, a obra ou fabricação tem um começo e um final determinado, termina com
um resultado tangível, durável: o objeto de uso. A autora prossegue dizendo que “este objeto
fabricado pelo ser humano resultou da intervenção do mesmo na natureza e conseqüente
violência sobre ela; assim, ele produziu ‘artificialmente’ um artefato”. A fabricação (a obra) é a
própria transformação da natureza pelo homem e sua condição é a “mundanidade”. Ao agir de
forma violenta perante a natureza o ser humano constrói um mundo de objetos. Pela obra o
ser humano fabrica objetos de uso e não de simples consumo. O domínio da obra é o domínio
da artificialidade.
Segundo ARENDT (1995, p.152), o ser humano “inaugura sua identidade humana ao construir
um mundo humano, resultado do ato de fabricar objetos de uso dotados de certa
durabilidade”. A durabilidade das coisas do mundo define a objetividade dos artefatos. ARENDT
(1995, p.166), continua em seu texto tratando dos artefatos, dos utensílios "e instrumentos do
homo faber, dos quais advém a experiência fundamental da noção de instrumentalidade,
determinam toda obra e toda fabricação".
Enquanto homo faber, o ser humano instrumentaliza e constrói um mundo de coisasutensílios. Ele emprega todas as coisas como instrumentos mediadores; isso acarreta um
rebaixamento das coisas à categoria de meios e perdem seu valor em si (seu significado); ou
então, seu significado é definido pela serventia ou utilidade. É pela atividade da obra ou da
fabricação que o ser humano tece o mundo não-natural dando formas às coisas, e quando
feitas ou prontas essas coisas fabricadas tornam-se novos condicionantes para ele próprio. Na
fabricação, atividade que já caracteriza a humanização, intervém o projeto onde se revelam as
articulações dos meios para os fins almejados, podendo ser entendido como um processo
mediado no conceito segundo VYGOTSKY (1998).
Para VYGOTSKY (1998), mediação “é o processo de intervenção de um elemento intermediário
em uma relação; a relação deixa, então de ser direta e passa a ser mediada por esse
elemento. A mediação é um processo essencial para tornar possível, atividades psicológicas
voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo”.
É através do processo de mediação que o indivíduo se relaciona com o seu meio social e, é
relevante observar que, através da mediação é que os seres humanos têm possibilidades de
desenvolverem suas funções biopsicossociais.

Figura 1 – Processo de Estímulo e Resposta, onde: S = Estímulo, R = Resposta e X = elo mediado. (VYGOTSKY, 1998)

No processo apresentado na imagem anterior, o impulso direto para reagir é inibido, e é
incorporado um estímulo auxiliar que facilita a complementação da operação por meios
indiretos. VYGOTSKY (1998) trabalha com a noção de que a relação do ser humano com o
meio não é uma relação direta, mas uma relação mediada simbolicamente. Aqui pode-se fazer
uma correlação com o conceito visto de artificialidade de ARENDT (1995). Prossegue
VYGOTSKY (1998) escrevendo que “há dois tipos de elementos mediadores: os instrumentos
(ou ferramentas) e os signos (ou linguagens)”. E ambos estão presentes no processo cultural
de intervenção do ser humano e transformação da natureza, na busca em produzir
artificialmente um artefato.
O estudo da experiência do usuário, através da visão do processo mediático, com suas lentes
focadas no uso dos instrumentos e das linguagens, é uma abordagem que o design de
interação pode seguir na sua análise e concepção de novas interações entre pessoas e entre
pessoas e artefatos.
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