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JUSTIFICATIVA 
A compreensão do que é política é questão fundamental aos estudantes. Pensar
a política para além dos preconceitos que a caracterizam no senso comum, procurar
demonstrar historicamente que ela se efetiva quando uma comunidade mostra-se
capaz de constituir uma unidade, quando conduzem suas ações tendo em vista os
interesses coletivos e não individual é algo extremamente importante para que se
constitua um cidadão ativo.
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
a) Mobilização 
O professor/a poderá iniciar a mobilização com a analise da tela de George
Grosz (1893-1959). Grosz foi um dos primeiros artistas a atacar a política iniciada após
a primeira guerra mundial na Alemanha e principalmente Hitler. O professor/a poderá
com os estudantes analisar o contexto histórico no qual a obra foi elaborada e
principalmente as personagens presentes na pintura. 
Grosz retrata em sua obra, como sendo os pilares da sociedade, os enganadores e corruptos
formadores de opinião da Alemanha pré-nazismo que, de acordo com a visão do artista, levavam o
país em direção à guerra e aos conflitos civis. O pintor costumava fazer desenhos rápidos dos
rostos e maneirismos das pessoas, o que fornecia material para seus retratos satíricos.
Atrás dos chamados pilares, o artista retratou um edifício em chamas com operários
carregando pás, marchando para a esquerda, enquanto os soldados nazistas marchavam para a
direita.
Na época em que a obra foi pintada, Grosz havia atingido um estilo gráfico que ultrapassava
a caricatura e podia ser definido como uma pintura satírica.
Detalhes de “Os pilares da sociedade” se destacam:
1. Clérigo - Ao fundo da imagem um sacerdote com sorriso demoníaco realiza um sermão para a
sua congregação, parecendo dar a bneção a tudo que os "pilares da sociedade" estão prestes a
causar na Alemanha. Isso mostra que o pintor rejeita a ideia de que a igreja endosse um regime
que zomba de todos os princípios cristãos.
2. Líder político - O pintor satiriza a liderança social democrática, que considera como traidores e
coveiros da Revolução Social Democrata alemã de 1918. O político é retratado com aparência de
bêbado, inchado com uma cabeça cheia de estrume fumegante no lugar que deveria ser ocupado
pelo cérebro.
3. Nacionalista - Um "ultranacionalista" é apresentado de monóculo, usando uma suástica na
gravata. O homem está em pé, segurando um sabre em uma das mãos e uma caneca de cerveja na



outra. No rosto o homem ostenta cicatrizes de duelo de uma fraternidade, símbolo de sua
juventude prussiana. O nacionalista ainda tem em sua cabeça um cavaleiro que carrega, em uma
lança, a bandeira nacionalista.
b) Problematização
No problema inicial o professor poderá questionar de onde deriva a concepção
de que a política é algo ruim. Quais os fatos que contribuem para a visão negativa que
se tem da política? De onde advém a ideia negativa de que os políticos são todos
iguais? O que é política?
c) Investigação
O desenvolvimento teórico será realizado a partir do texto O que é política? de
Hannah Arendt. Neste texto, a filósofa de origem judaica, escreve sobre a necessidade
de avaliar os preconceitos que todos nós temos contra a política, que os mesmos
decorrem do fato de estarmos alienados da vida política e de não sermos políticos
profissionais.
O preconceito contra a política e o que é de fato política hoje.
O perigo é a coisa política desaparecer do mundo. Mas os preconceitos se
antecipam; ‘jogam fora a criança junto com a água do banho’, confundem aquilo que
seria o fim da política com a política em si, e apresentam aquilo que seria uma
catástrofe como inerente à própria natureza da política e sendo, por conseguinte,
inevitável.
Por trás dos preconceitos contra a política, estão hoje em dia, ou seja, desde a
invenção da bomba atômica, o medo da Humanidade poder varrer-se da face da Terra
por meio da política e dos meios de violência colocados à sua disposição, e –
estreitamente ligada a esse medo – a esperança da Humanidade ter juízo e, em vez de
eliminar a si mesma, eliminar a política – através de um governo mundial que
transforme o Estado numa máquina administrativa, liquide de maneira burocrática os
conflitos políticos e substitua os exércitos por tropas da polícia. Na verdade, essa
esperança é totalmente utópica quando se entende a política em geral como uma
relação entre dominadores e dominados. Sob tal ponto de vista, conseguiríamos, em
lugar da abolição da política, uma forma de dominação despótica ampliada ao
extremo, na qual o abismo entre dominadores e dominados assumiria dimensões tão 
gigantescas que não seria mais possível nenhuma rebelião, muito menos alguma forma
de controle dos dominadores pelos dominados. (...) Mas, se se entender por ‘político’ o
âmbito mundial no qual os homens se apresentam sobretudo como atuantes,
conferindo aos assuntos mundanos uma durabilidade que em geral não lhes é
característica, então essa esperança não se torna nem um pouco utópica. Na História,
conseguiu-se frequentemente varrer do mapa o homem enquanto ser atuante, mas
não em escala mundial – seja na forma da tirania que hoje nos dá a impressão de estar
fora de moda, na qual a vontade de um homem ‘exige pista livre’; seja na forma
moderna de dominação total, na qual se deseja liberar os processos e ‘forças históricas’
impessoais supostamente mais elevadas e escravizar os homens para elas. Na verdade,
o a-político no sentido mais profundo dessa forma de dominação mostra-se
juntamente na dinâmica que lhe é característica e que ela desencadeia, na qual, cada
coisa e tudo antes tido como ‘grande’ hoje pode cair no esquecimento – se for para
manter o movimento em impulso, deve cair mesmo. O que não pode servir para
acalmar nossas preocupações ao constatarmos que, nas democracias de massa, sem
nenhum terror e de modo quase espontâneo, por um lado toma vulto uma impotência
do homem e por outro aparece um processo similar de consumir e esquecer, como se
girando em torno de si mesmo de forma contínua, embora esses fenômenos
continuem restritos, no mundo livre e não arbitrário, à coisa política em seu sentido



mais literal e à coisa econômica.
(...)
Mas o principal ponto do preconceito corrente contra a política é a fuga da
impotência, o desesperado desejo de ser livre na capacidade de agir, outrora
preconceito e privilégio de uma pequena camada que como lord Acton, achava que o
poder corrompe e a posse do poder absoluto corrompe em absoluto. O fato dessa
condenação do poder corresponder por inteiro aos desejos ainda inarticulados das
massas não foi visto por ninguém com tanta clareza como Nietzsche, em sua tentativa
de reabilitar o poder – se bem que ele também confundisse, ou seja identificasse, bem
ao espírito da época, o poder impossível de um indivíduo ter, visto ele surgir somente
pelo agir em conjunto de muitos, com a força cuja posse qualquer pessoa pode deter.
(ARENDT, 1998, p. 25 a 28) 
d) Criação de conceitos
A compreensão do que é política, de sua importância e necessidade ao mundo
contemporâneo é algo essencial ao estudante. A construção de uma sociedade justa,
sem desigualdades passa pela reflexão sobre o sentido da política.
ATIVIDADES E EXERCÍCIOS
Debater com os colegas e registrar as respostas sobre os argumentos utilizados
por Arendt sobre o preconceito contra a política. Como seria a existência humana se
não houvesse a política?
Observação: 
A atividade pode ser ampliada a partir do seguinte material: PARANÁ. Secretaria de
Estado da Educação. Livro Didático Público de Filosofia. 2 ed. Curitiba: SEED-PR,
2007.p.160-191
AVALIAÇÃO
Ao final do processo espera-se que o estudante possa ter ampliado seu
conhecimento acerca do que é política. Que tenha experienciado o “modo filosófico”
de pensar e, especialmente, tenha revisto seus posicionamentos e conceitos acerca do
problema. 
Os critérios de avaliação devem estar em sintonia com a especificidade do
instrumento utilizado, no caso o debate. O encadeamento e a clareza dos argumentos,
o desenvolvimento coerente do tema solicitado expressando a criação de conceitos são
critérios de avaliação indispensáveis. 
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