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RESUMO: A tarefa da Filosofia Política repousa fundamentalmente sobre a reflexão e a 

práxis no cotidiano. O Estado Democrático de Direito legitima a participação dos indivíduos 

mediante a formação da opinião pública e, principalmente, pelo princípio da liberdade. Nela, 

cada cidadão pode participar livremente da vida política da sua cidade, Estado, país. Só que 

no interior do processo de formação da opinião pública e da participação política-democrática 

existe amiúde, talvez nem sempre, a tentativa de obscurecer, engessar, tais procedimentos por 

parte de quem detém o poder. Pretendo nesse artigo apresentar o princípio da participação 

política sob o enfoque metafórico do “mundo de Oz”, uma realidade distinta daquilo que deve 

ser a política pública. Assim, esse mesmo “dever ser” orienta a tarefa do saber filosófico 

político no intuito de refazer-se peremptoriamente no tocante à reflexão e à práxis 

emancipatória.  
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ABSTRACT: The task of political philosophy focuses on reflection and praxis in everyday 

life. The Democratic State legitimizes the participation of individuals through the formation 

of public opinion and especially the principle of freedom. In it, every citizen may freely 

participate in the political life of their city, state, country. Except that within the process of 

shaping public opinion and political participation-democratic there often, maybe not always, 

attempting to obscure, plastering such procedures on the part of those in power. I intend to 

submit this article the principle of political participation under the metaphorical approach of 

"World of Oz", a different reality from what should be a public policy. Thus, this same 

“should be” – Sollen – guides the task of political philosophical knowledge in order to 

reflection and emancipatory praxis. 
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Quem não se lembra do filme “O mágico de Oz” de 1939 estrelado brilhantemente 

por ninguém menos que Judy Garland e baseado na obra de Lyman Frank Baum (1856 – 

1919). O livro, por sua vez, foi publicado em 1900 em um período que foi marcado pelo 

“bum” da revolução industrial e, ao mesmo tempo, alteraria a lógica socioeconômica do 

mundo (SMITH, [20-], 479 p); entretanto, não resta dúvida que a obra “O mágico de Oz” de 

Baum foi o maior sucesso desse escritor estadunidense e, não sem motivo, envolto em 

heurísticas interpretações.  

A narrativa, que se diferencia como é de praxe do filme, apresenta a pequena e doce 

Dorothy que morava em um vilarejo distante do mundo “cibernético” da vida urbana. Era um 

lugar acanhado com a ausência da badalação e frenesi urbano. Talvez fosse a representação do 

Kansas e/ou Dakota do Sul na época em que o livro fora escrito? Uma terra onde havia o 

Partido Populista no fim do século XIX? As interpretações são muitas! A questão é outra por 

agora: junto com o seu cão Totó e por causa de um tufão Dorothy é levada para uma terra 

desconhecida, cheia de perigos, desafios, um mundo repleto de magia, ilusões, fantasia; mas, 

no afã de retornar para a sua pátria, conviver de novo com os tios e amigos, ela se lança numa 

épica jornada junto com seus novos companheiros, a saber: o leão, o homem de lata e o 

espantalho.  

Dorothy não quer ficar no mundo de Oz, pois o mesmo, justamente por ser tão 

“fantástico”, maravilhoso, mágico, não é o verdadeiro mundo que Dorothy aspira, deseja, que 

ela quer para si e para os outros de sua comunidade, do seu vilarejo tão pequeno. Ela quer 

mesmo é voltar para o seu lar, participar novamente das atividades diárias com seus tios, seus 

amigos etc. O mundo de Oz não é real, é simulacro do que não se sustenta, daquilo que não 

edifica a realidade da vida humana, apesar de tentador, um mundo que seduz pelo seu brilho, 

pela magia da hiperrealidade (LIPOVETSKY, 2007, 129 p, BAUMAN, 1998, 272 p). É 

preciso, por outro lado, se alguém almeja a emancipação das amarras ideológicas de cunho 

“fantásticas”, sair desse mundo aparentemente mágico, porém hostil, cheio de perversidade 

dos feiticeiros e da mentira maior que é o próprio mago de Oz. Eita mágico de Oz! Tudo foi 

invenção! Descobre-se a grande armadilha só no final do filme. Pequeno detalhe, não é isso?! 

Quer dizer, então, que aquele mundo “colorido” era uma torpe ilusão para “distrair”, não 

chamar a atenção para os reais percalços da vida prática? Será? Sério? 

O filme assim como o livro poderia denotar uma inocência sem igual se não fossem 

os pequenos detalhes que gravitam em torno das temáticas do mesmo. Se não olhássemos 
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com mais vagar, parecer-nos-ia mais um filme para crianças, sem graça para o aqui e agora do 

mundo tecnicista, pós-humano, na era dos desenhos 3D e tudo o mais, um filme infantil 

repleto de estórias para “inglês ver” e sem sentido algum em pleno século XXI; entretanto, 

esse belo conto estórico, haja vista que fora escrito no início do século XX, ainda nos causa 

espécie pelo fato de ter uma correlação com o enredo da participação política dos cidadãos. 

Será verdade tal relação? Mundo mágico de Oz e realidade interiorana, simples, da Dorothy. 

Nossa realidade cheia de contradições negativas e o mundo fantástico, “colorido”, repleto de 

discursos falaciosos e de uma maneira à sorrelfa destes mesmos políticos profissionais de se 

apresentarem perante aqueles que confiaram suas decisões. Para não penalizar a todos, fica o 

registro de alguns políticos dessa ordem. De qualquer modo, bem reverberava Weber a 

respeito! (WEBER, 2004, 128 p) 
2
. 

O momento político de eleição – festa de democracia enquanto tal – exige pela 

adesão cívica de todos os indivíduos a busca por uma sociedade melhor: saúde e educação 

tornam-se os dois temas – sem falar na ecologia, tributos e etc. – mais importantes nos 

discursos dos candidatos e constitui-se, por assim dizer, o repto fundamental para os mesmos. 

Cuidado! As dificuldades existem no mundo real e no mundo de Oz! Eis aí o símbolo da 

viagem de retorno de Dorothy do mundo de Oz. Sim! O tufão “separatista” do mundo de 

Dorothy do mundo de Oz representa as dificuldades que temos em melhorar as nossas 

condições vitais e do retorno para uma “posição original” – se é possível – que seja palatável 

a todos e não apenas boa para alguns. Digo vitais! Saúde e educação de qualidade são 

conditio sine qua non para uma melhor comunidade política.  

A democracia mediada pela opinião pública – que talvez não seja “tão pública” assim 

por causa dos “formadores de opinião” dos meios de comunicação majoritários – reforça a 

tese da liberdade de expressão e junto com ela, indissociavelmente a implementação de sérias 

políticas públicas. Bom lembrar a importância vital da esfera pública, do espaço público, 

nesse “pormenor” da realidade do mundo de Oz. Tomaremos a seguir como ponto de 

referência para esta reflexão temática a contribuição de Jürgen Habermas. 

No recente Pequeno Escrito Político XI – Ach Europa – (HABERMAS, 2008, 191 p), 

Habermas parece retomar os trilhos da teoria normativa a partir do conceito central da Esfera 

Pública Política. Esta, por sua vez, não está dissociada dos conceitos de razão centrado na 

intersubjetividade “destranscendentalizadora” e do próprio Discurso. Apesar das críticas que 

                                                           
2
 Para Weber, havia duas formas de exercer a política: viver “para” ou viver “da” política. Àquele que 

vive da política, segundo Weber, é o que “vê nela uma permanente fonte de rendas”.  
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lhe são feitas, penso reiteradamente que a Teoria Crítica – assumida como Teoria Normativa – 

em Habermas ainda é pensada e redefinida a partir de três aspectos: do conceito da razão 

destrancendentalizada (HABERMAS, 2001, 87 p); também do importante papel da esfera 

pública política; e tendo o Discurso como leitmotiv epistêmico e normativo da práxis. A partir 

desta triádica concepção, a esfera pública ocupa um lugar fundamental na arquitetônica 

deôntica-normativa em Habermas já que ela está relacionada à razão comunicativa e ao 

Discurso como telos da comunicação pública (HABERMAS, 2008, p.136) enquanto 

procedimento político.  

O prefácio do Ach, Europa apresenta um dos temas centrais da concepção juspolítica 

habermasiana que é a Teoria Normativa da Esfera Pública (HABERMAS, 2008, p.7). A 

terceira parte, particularmente o 2º capítulo, manifesta tal pesquisa. Até parece ser um novo 

elemento de pesquisa inserida em sua ampla atividade acadêmica; porém, não é bem assim. 

Desde a sua tese sobre a esfera pública (HABERMAS, 2003, 398 p), Habermas reitera que 

além da esfera pública, a Razão e o Discurso são os temas mais profícuos de sua ampla 

atividade (HABERMAS, 2007, p.19). Em Ach Europa o tema da Teoria Normativa da Esfera 

Pública situa-se enquanto um dever-ser. Habermas coloca-se na condição de examiná-la 

também sob o ponto de vista empírico.  

O XI Escrito Político é desenvolvido em três partes, onde a 3ª é intitulada “Sobre a 

Razão da Esfera Pública”. A 3ª parte é dividida em duas: a 1ª, Habermas fala sobre a mídia, 

mercados e consumidores que formam a espinha dorsal (Rückgrat) da Esfera Pública Política. 

Na 2ª parte, o ponto de partida de Habermas é a questão do suporte empírico da teoria 

normativa da Democracia. Nesse sentido, ele apresenta um preâmbulo nocional a respeito da 

Democracia – na qual está aqui o elemento da esfera pública – e depois argumenta 

“decalogamente” a respeito da esfera constitucional que deve cuidar da proteção do estado 

jurídico. A democracia moderna, para Habermas, reúne três elementos: a autonomia privada 

de cidadãos que tem direito para orientar uma vida autodeterminada; a sociedade civil 

democrática, e, portanto, de inclusão de cidadãos livres e iguais na comunidade política; uma 

esfera pública política independente, que liga a sociedade civil à formação da opinião pública 

e da vontade. Esses três elementos – direito de igualdade e liberdade, participação 

democrática e um poder (governo) através da opinião pública – são, na verdade, a família do 

Estado Constitucional.  
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É no “decálogo” do dever-ser (normativo) – a proposta deôntica presente em Ach 

Europa – do Estado Constitucional, segundo Habermas, que podemos identificar os elementos 

procedimentais para a efetivação da esfera pública política: 

 

O projeto de um Estado Constitucional trata da proteção do Estado de direito da esfera 

privada através: 

- de um sistema de iguais liberdades fundamentais para todos os cidadãos, que 

simplesmente seria restringido através do direito de liberdade da alteridade (princípio do 

direito kantiano); 

- acesso (Zugang) a Tribunal (is) (Gerichten) independente (s), que confere(m) a todos o 

direito à proteção jurídica; 

- separação de poderes entre o legislativo, executivo e judiciário que garanta a união da 

administração pública ao direito e à lei. 

O projeto constitucional trata também da participação política do cidadão por meio 

- de iguais associações, direitos de participação e comunicação para todos; 

- de eleições periódicas e eventualmente referendos sobre o fundamento do inclusivo e 

igualitário direito à eleição; 

- da competência entre diferentes partidos, plataformas e programas; e 

- do princípio da maioria para decisões em representativas entidades associadas. 

O projeto constitucional cuida, por fim, do adequado funcionamento de uma esfera 

pública política cidadã por meio 

- da separação entre Estado fiscal e sociedade de economia (pelo qual, em princípio, as 

garantias das liberdades econômicas individuais não prejudiquem uma situação econômica 

neoliberal), 

- da liberdade de imprensa, mídias e da liberdade de informação; e 

- dos regulamentos que garantam o acesso (Zugang) da massa e da sociedade civil à 

esfera pública política assim como prevenir ou inclinar a cobrança (Vereinnahmung) 

sociopolítica e econômica das arenas de comunicação pública. 

 

A partir de tais considerações, acima descritas, Habermas está convencido de que estes 

três elementos – iguais direitos de liberdade, participação democrática e governo mediante 

opinião pública – fundiram-se, na verdade, na família do Estado constitucional; e, no entanto, 

organizaram-se em diferentes tradições: a tradição liberal revela uma preferência para a 
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liberdade dos cidadãos do Estado, enquanto que a tradição republicana e a tradição 

deliberativa acentuam, cada vez mais, a participação ativa do cidadão na formação da vontade 

democrática ou na formação da opinião pública racional.  

A esfera pública política ocorre, portanto, entendida comunicativamente, no interior 

de uma compreensão democrática do Estado de Direito, quando há proteção jurídica – que 

garanta a todos os direitos fundamentais – e a efetiva participação política. Na verdade, a 

compreensão normativa da esfera pública, em Habermas, postula, preliminarmente, o 

paradigma de uma filosofia que não esteja centrada na razão solipsista, pois, dessa forma, não 

poderia haver a ação comunicativa. Parece que o termo comunicação inserida em um contexto 

participativo não era bem entendido pelo mago de Oz! 

Mais uma vez, a esfera pública é também compreendida por Habermas como sistema 

de comunicação intermediário entre as formais deliberações (Beratungen) organizadas e 

negociações (discussões, debates); por outro, as reuniões e colóquios informais da margem da 

sociedade civil do sistema político. A esfera pública política habermasiana é constitutiva da 

arena da comunicação política, pois ela, como já assinalamos, é um “membro de ligação. Ela 

intervém/concilia (vermittelt), por um lado, entre os discursos institucionalizados e os debates 

/negociações (Verhandlungen) nas arenas estatais; e, por outro, dos episódicos e informais 

colóquios cotidianos dos eleitores” (HABERMAS, 2008, p.136). Ela – a esfera pública – é 

entendida mediante o uso da razão “pós-solipsista”, portanto, que não está centrada na 

logocentricidade do sujeito, mas na perspectiva intersubjetiva, e do discurso (Rede); exige, 

portanto, a participação ativa de todos os envolvidos. Todos! E não alguns como o mundo de 

Oz nos mostra! O discurso, por sua vez, ainda é compreendido como o locus de um 

entendimento problematizado do agir comunicativo (Interação), ou seja, o discurso é 

acareação das pretensões de validade problematizadas na interação (HABERMAS, 1995a, 

p.122). Lembrando sempre que, em Habermas, mesmo com as seguidas reformulações 

conceituais, a comunicação ainda assume conceitualmente duas formas fundamentais: 

Interação (agir comunicativo) e Discurso (HABERMAS, 1995a, p.114-126, HABERMAS, 

2004, p.102-113) 
3
.  

                                                           
3
 Na interação (Interaktion) a validade das expressões (sentenças) deve ser pressuposta para a troca de 

informações; já no discurso (Diskurs), as pretensões de validade problematizadas devem se transformar em tema. 

No discurso, “nós devemos fazer a tentativa de reconstituir o entendimento problematizado”. “Os discursos, 

nesse sentido, são disposições com o objetivo de fundamentar as expressões cognitivas”. É nesse sentido que 

Habermas desenvolveu mais tarde – Verdade e Justificação – a uma ampliação nocional de razão ou 

racionalidade comunicativa na qual o discurso se faz presente: racionalidade discursiva que, a partir dela, 

deslindam-se mais três, a saber: racionalidade epistêmica; racionalidade teleológica e comunicativa. 
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Em outra passagem, particularmente em Direito e Democracia (HABERMAS, 1997, v 

2, 352 p), Habermas já aludia à esfera pública como “uma rede adequada para a comunicação 

e para as tomadas de posição e opiniões, já que nela os fluxos comunicacionais são captados 

ou acolhidos, a ponto de reverterem em opiniões públicas recheadas de temas específicos, de 

acordo com o anseio da comunidade civil” (HABERMAS, 1997, v 2, p.92).  E se  

 

 

 

a esfera pública constitui principalmente uma estrutura comunicacional do 

agir orientado pelo entendimento, a qual tem a ver com o espaço social 

gerado no agir comunicativo, não com as funções nem com os conteúdos da 

comunicação cotidiana; Portanto, ao compreender essa relação, percebe-se 

que as instituições da sociedade civil viabilizam os discursos capazes de 

solucionar conflitos (formados na rede de comunicação da esfera pública 

privada) de interesse geral (esfera pública) (HABERMAS, 1997, v 2, p.92).  

 

 

Esse “agir orientado ao entendimento” na esfera pública política exige tanto o uso da 

razão comunicativa quanto do discurso como condição da coparticipação desse racional e 

acariativo processo comunicativo dos atores sociais a respeito das questões de ordem prática 

no mundo. Ora, para dirigir-se à práxis na sociedade é importante agir (HABERMAS, 1995a, 

p.274), pois a ação é ato interventor no mundo que dispõe de uma racionalidade discursiva e 

que, por sua vez, desenvolve-se em racionalidade epistêmica, teleológica e comunicativa 

(HABERMAS, 2004, p.102-130). É preciso observar, entretanto, que Habermas não considera 

a esfera pública como uma instituição, organização ou sistema e, por isso mesmo, ela é atenta 

ao que ocorre na sociedade e, em sua ação no interior da própria sociedade, possui um telos 

emancipatório já que a partir dos problemas sociais, a esfera pública “não pode limitar-se a 

percebê-los e identificá-los, devendo, além disso, tematizá-los, problematizá-los de modo 

convincente e eficaz, a ponto de serem assumidos e elaborados pelo complexo parlamentar” 

(HABERMAS, 1997, v 2, p.91).  

Para Habermas, o tecido social é definido como “associações e organizações livres, 

não estatais e não econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera 

pública nos componentes sociais do mundo da vida” (HABERMAS, 1997, v 2, p.99). É 

importante observar o conjunto de elementos nocionais dessa assertiva acima. A liberdade 

para assumir-se “enquanto um ser social” no mundo da vida é faculdade volitiva de cada 

indivíduo; portanto, a correspondente participação política de cunho público não pode ser 

algo forçado, nem tampouco forjado; mas, sobretudo, algo puramente proveniente do seu 
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próprio arbítrio volitivo. É preciso querer participar! Vale notar que os “quadlings” nem 

tinham tal faculdade volitiva: eles não podiam nem escolher o seu próprio caminho 

livremente.  

Na terra de Oz é vedada a participação política que converge a todos para práticas 

emancipatórias. O feitiço mediático – a propaganda era massiva pelo alto falante usada 

continuamente pelo mago de Oz – consolidava-se em óbice de reflexão e emancipação. Não 

lhes restava outro caminho senão “contentar-se” naquele em que lhes era dado. Um mundo 

“colorido”, mas ao mesmo tempo “atonal”, como diz Zizek. Que paradoxo! Não parece tão 

distante de “alguns outros mundos” existentes. 

Na teoria da ação comunicativa habermasiana encontram-se as duas dimensões básicas 

da teoria da sociedade: existe o mundo da vida 
4
 (HABERMAS, 1995b, p. 182 – 228) e há o 

sistema. É justamente quando existe ingerência do sistema no mundo da vida é que 

precisamente temos os efeitos “colonizatórios” do mundo da vida. Ele se torna colônia. É uma 

ação predatória, impiedosa. Por outro lado, cabe à sociedade civil a tarefa mediatória de 

recolher tudo o que ocorre patologicamente na sociedade, especificamente na esfera privada, e 

remetê-la à esfera pública política. É nesse sentido que particularmente estabelece-se o núcleo 

de emancipação da esfera pública. 

Diante do quadro de uma comunicação pública, a esfera pública age e, nesse agir, 

considerando a realidade plural e pós-metafísica de mundo (HABERMAS, 1990, 271 p), 

reitera a razão e o discurso como elementos inseparáveis de seu próprio agir, pois se a razão é 

uma forte base de fundamento para a reflexão filosófica, o discurso epistemologiza 

teleológica-normativamente a ação já que ele prevê a validade das proposições dos atores 

                                                           
4
 Habermas apresenta o conceito de “mundo da vida” (Lebenswelt) triadicamente, a saber: cultura 

(armazém do saber), sociedade (as ordens legítimas) e personalidade (o sujeito que é capaz de falar e agir 

racionalmente). A cultura, na concepção do agir comunicativo, é esse “receptáculo” epistemológico onde os 

participantes ou atores sociais participam do processo da comunicação e procuram, enquanto telos (finalidade) 

entenderem-se sobre algo no mundo (“sie sich über etwas in einer Welt verständigen”); a sociedade é o 

composto de todo o ordenamento legítimo que os participantes do discurso regem-se/orientam-se pela pertença 

aos grupos sociais no intuito de fortalecer a solidariedade (civil); a personalidade é a competência que faz o 

sujeito, capaz de falar e agir, co-participe dos processos de entendimento visando afirmar suas identidades. 

Entendimento, para Habermas, significa a unificação dos participantes da comunicação sobre a validade de 

premissas, já o acordo é o reconhecimento intersubjetivo (intersubjektive Anerkennung) das pretensões de 

validade (inteligibilidade [pressuposto da própria compreensão do ato de fala], verdade [conteúdo proposicional 

afirmado], veracidade [manifestação de suas intenções ou a transparência de uma subjetividade que se apresenta 

a si mesma] e correção [retitude para com as normas que justificam a relação que se quer estabelecer]) expressa 

pelo (s) falante (s). Vale lembrar que a fala não é só um elemento verbal, mas também extraverbal e, nesse caso, 

vale lembrar que, para Habermas, existem duas formas da Comunicação: Agir Comunicativo ou Interação (a 

validade das assertivas devem ser pressupostas e as informações trocadas) e o Discurso (há a tentativa de um 

entendimento problematizado que se formou na ação comunicativa). O conceito de fala verbal e extraverbal 

pretende “fugir” da possível armadilha daqueles que não “possuem a competência” da fala oral. Em suma, o 

conceito de mundo da vida é um conceito complementar ao conceito de Teoria do Agir Comunicativo.  
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sociais e em condições de colonização do mundo da vida o discurso orienta à práxis. É nesse 

sentido que a esfera pública política se vê envolvida, diante dos processos colonizatórios do e 

no mundo da vida, diante das atuais formas de poder: político; social; econômico e mediático 

(HABERMAS, 2008, p.173-179). Nesse contexto, para Habermas, as estruturas de/do poder, 

sob o ponto de vista normativo, em si, não refletem algo ilegítimo porque todos, de um modo 

ou de outro, necessitam de justificação para se estabelecerem; mas, toda forma de poder é 

uma prática de influência política (politischen Einflussnahme) e aí, nesse caso, os atores 

políticos precisam de (re)ver – avaliar suas práticas para que a ordem filogênica (sociedade) e 

porque não dizer ontogênica (indivíduo) não desemboque em situações “colonizatórias” ao 

mundo da vida de forma geral. Habermas ainda insiste que na comunicação política – que 

permite pensar a esfera pública, razão, discurso – encontramos situações patológicas, 

portanto, distorcidas do próprio agir comunicativo e, em um sentido mais específico, 

colonizadores/predatórios no mundo da vida (HABERMAS, 2008, p.179-188). Os desafios, 

portanto, são constantes na ordem pública sob a perspectiva do poder – esfera pública 
5
 – e é 

preciso mesmo tomar posição frente aos ditames padronais se é que se queira realmente sair 

do feitiço metaforicamente ilustrado no mundo de Oz. 

Falando em “situações colonizatórias” ou desafios na esfera pública especificamente 

no que diz respeito à participação política e retomando metaforicamente o “maravilhoso 

mundo de Oz”, há mais de quatro décadas, acompanhamos, por exemplo, no estado do 

Maranhão tal saga epopeica “dorothyniana”: uma busca pela pátria livre dos “feiticeiros” e do 

grande mago por detrás da cortina do mundo de Oz onde haja um mundo bom, justo, 

solidário, com serviços públicos de qualidade para todos e que as benesses não sejam “o 

pequeno detalhe” para alguns. Haja miséria! Tantos “Quadlings” – habitantes do país de Oz – 

por aí! Coadjuvantes no processo socioeconômico, meros operários servis e também 

subjugados pela feiticeira e pelo mago de Oz. De bobo mesmo esse mago não tinha nada! Sob 

o véu e cortina que lhe separavam dos demais viventes de Oz, ele era o condottiere daquele 

mundo aproveitando-se sobejamente da fortuna e da virtú. Ora, ora! Tais coisas já foram 

decantadas anteriormente (MAQUIAVEL, 1999, 159 p). Ao mesmo tempo em que o mago de 

Oz queria livrar-se da bruxa, ele mesmo era a causa eficiente – parafraseando Aristóteles – de 

tudo o que havia. A feiticeira era apenas uma vã inimiga de seu comando no “reino” de Oz. 

Ela não permitia a participação ativa e efetiva dos “quadlings”, ou seja: o povo era mais um 

                                                           
5
 As estruturas de poder na qual a esfera pública se depara são: poder político (legitimação); poder 

social (as ordens legítimas da sociedade); poder econômico (domínio da lógica capitalista); poder mediático 

(tecnologia e os meios de comunicação de massa em geral). 
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fantoche para a feiticeira do que um conjunto societário que merecesse atenção às suas 

necessidades básicas. A colonização do mundo da vida dos “quadlings” era certa, inevitável! 

A miséria do povo de Oz reedita-se e percebe-se em tempos presênticos. Sim! Oz 

não está longe, tá bem pertinho, um “Dasein” bem real! Mais uma vez, há quem afirme, por 

exemplo, que o Maranhão cresceu, desenvolveu, dá oportunidade a todos! Viva! Não há mais 

miséria! Claro, e até... Não! Basta! Outro feitiço? Chega dos feiticeiros do mundo de Oz que 

não permitem não só o retorno de Dorothy, mas, sobretudo, não permitem a melhor condição 

de vida dos habitantes da própria Oz pela ausência da efetiva participação política. Pobre Oz?! 

Uma utopia realista sair desse imbróglio? Talvez sim ou não, sei lá... O que importa é a luta 

pela liberdade diante das artimanhas subreptícias dos inimigos da ordem comum, do povo. 

Libertar-se do mago de Oz, da feiticeira e dos feiticeiros não é fácil!  Tarefa complicada 

mesmo, pois exige reflexão crítica, posicionamento social e político para além das cortinas do 

mundo do mago de Oz a fim de perceber que o mago é apenas um homem comum, simples 

também. Não há nada de extraordinário para além das cortinas. Tudo é uma ilusão nesse 

maravilhoso mundo de Oz. O primeiro passo a ser dado para a emancipação é negá-lo! Voltar 

para a raiz de sua terra, do seu canto comum, sem a pérfida ingerência do feitiço de Oz, na 

tentativa de ser feliz ao lado dos seus, dos outros que vivem em comum. Tal pensamento 

exprime também o lado enfeitiçador de uma quimera societária? Não sei também! 

De fato, o que fica no registro é que não é fácil sair do mundo de Oz, um mundo 

contrário ao que é bom. Aliás, recorrer a Platão na teoria dualista não seria forçoso nesse 

pormenor. Créditos que não ficam restritos ao filósofo grego, porém aos demais que se 

seguiram (Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Marsílio de Pádua, Hobbes, Maquiavel, 

Rousseau, Locke, Marx, Hannah Arendt, Hans Jonas, Nancy Fraser, Habermas etc.) – a lista é 

enorme – à perseguição ao que pode ser bom ou não para uma vida societária e, acima de 

tudo, a busca pelo fundamento de uma e outra tomada de decisão pública política. 

O mundo de Oz não é maravilhoso – é uma farsa, uma forma à socapa daquilo que 

deve ser – sim, um dever ser de uma comunidade política mediada pelos seus governantes em 

sólidas políticas públicas. Não há projeto público comum em Oz. Lembram-se?! Por outro 

lado, o auxílio da coragem, do conhecimento e do coração é, sem dúvida alguma, elementos 

necessários para tal empreendimento. Qual mesmo? Libertar-se do julgo de Oz. Ora, e não 

eram tais coisas que os três amigos de Dorothy possuíam mesmo que de forma paradoxal 

referente às suas autoimagens? O leão covarde precisava de coragem. É preciso, sim, ter 

coragem para assumir “esse negócio” chamado eleição e vida política (pública). Cada voto 
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tem uma gigantesca consequência para a vida prática, pois dele depende a decisão em 

expurgar os “feiticeiros do mundo de Oz” e retornar para a pátria ao lado dos seus amigos, 

família, ao convívio social livre das maldades dos “bruxos”. Lembre-se que todos os três 

amigos de Dorothy foram também enfeitiçados pela bruxa e, detalhe sórdido, sob o manto do 

mago de Oz que “tudo vê”. Uma pergunta que fica é: por que o mago mesmo não derrotou a 

bruxa? Precisava da pobre Dorothy para o serviço? Será que isso seria bom para o povo de 

Oz? Traduzindo tudo isso para a nossa história... 

O homem de lata, por sua vez, necessitava de um coração que lhe desse sentido na 

vida (a busca pelo fundamento da ordem prática). O próprio mago de Oz frisou ao homem de 

lata: “meu amigo galvanizado...corações nunca serão práticos até que inventem um 

inquebrável”. A inquebrantabilidade pode ser creditada por essa mesma busca por aquilo que 

dá sentido e fundamenta o agir político público. Eleição torna-se, portanto, uma mediação – 

necessária desse modus operandi político – de tornar as ações públicas sérias, duradouras, 

“inquebráveis” no sentido de fortes e não frágeis como são.  

Não menos importante é a figura do espantalho. No filme ele precisa de um 

“cérebro”. E isso não se reduz a anatomia ou fisiologia humana, porém quando o mago de Oz 

diz ao espantalho que “qualquer um pode ter um cérebro e...é insignificante...mas, de onde eu 

venho tem universidades....com homens de pensamento...” é no sentido de que o 

conhecimento é arma letal contra as ilusões, as falsas crenças etc. Ah! Como não se lembrar 

de Bacon!
6
 Não entro nem no mérito da formalidade acadêmica das universidades, o que eu 

proponho aqui é a reflexão. Isso mesmo, ser “homem de pensamento” é permitir-se pensar 

para agir! No mundo de Oz, cercado de ilusões estéticas, morais, éticas, sociais, econômicas e 

até religiosas, cabe à reflexão de nossas ações. A participação é esse caso digno de “reflexão”. 

O eleitor ou o ator político, por exemplo, não deveria ser como o “vento dos aeroportos” que 

segue a rota “normal” do vento; ao contrário, cada eleitor/ator político deveria e pode fazer 

uso de sua reflexão – ser “contrário ao tufão” que nos conduz à Oz – para avaliar até que 

ponto o seu candidato merece – e o mago de Oz falou de meritocracia para o espantalho – 

assumir aquele cargo político-público. Aqui chamo de ator político não o “político 

profissional” de Weber, mas todo àquele (a) que se encontra como participante – ativo ou não 

ativo – da vida prática de sua comunidade civil.  

                                                           
6
 BACON, Francis. Novum Organum. Tradução de José Reis de Andrade. Disponível em: < http:/ / br 

.egroups . com/group/acropolis >. Acesso em 9 out. 2012. 
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Sair de Oz não é tarefa simples, porém é possível. A Filosofia e particularmente a 

filosofia política, nesse caso, ainda pode contribuir para a reflexão crítica e para práticas 

emancipatórias 
7
, de forma séria, “não-atonal” 

8
, livre dos condicionamentos mesquinhos dos 

“bruxos, feiticeiros” e do grande mago do mundo de Oz. O mundo de ilusão proposto por Oz 

é a tentação contínua ao gênero humano, a nós...que não somos tão pobres eleitores ou 

participantes do agir político público. Chega de nos escondermos sob o véu ou manto do 

jargão “pobrecista”. Dorothy lutou para sair do mundo de Oz e ainda ajudou aos seus 

companheiros no caminho pela estrada Esmeralda. Se em Oz há tudo isso, por aqui não 

vemos (não são revertidos enquanto bens sociais e econômicos para a maioria do povo) 

esmeralda, ouro – foi-se o tempo da época “dourada”, da Serra Pelada –, nióbio, etc. Ah! Tem 

exceção: minério de ferro! Esse a gente vê por aí indo e vindo, sendo vendido a preço 

considerado justo ao mercado internacional. Será mesmo justo? Na grande caminhada que é a 

vida é tempo de assumir com coragem as nossas ações e tomadas de decisão políticas, é 

tempo de ter cérebro para pensar e refletir para que não fiquemos presos e enfeitiçados pelo 

mundo de Oz, é tempo de ter conhecimento para libertar-se das ilusões do mundo mágico de 

Oz. Há de se enfrentar não só a bruxa, mas principalmente o mago de Oz que está por detrás 

da cortina onde comanda tudo a sua volta e age à sorrelfa iludindo a todos, não possibilitando 

à efetiva participação política.  

Que o exemplo de Dorothy nos ajude! E, por outro lado, recai à Filosofia política a 

vocação de ser essa “força misteriosa” (HABERMAS, 2007, p.28) que não se limita a dar 

anuência às proposições das práticas colonizadoras do/no mundo da vida, mas deixando-se 

orientar “por um Espírito que se guia por normas” (Id.Ibid., p.17-30), deve auxiliar aos 

integrantes da/na esfera pública à saída do mundo “enfeitiçado de Oz”, uma realidade onde a 

participação política é efetiva, construtiva de outras realidades para o bem público, e não 

apenas consistindo em ser simulacro de uma “virtual” realidade política. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 HABERMAS, Jürgen. Uma vez mais: a relação entre teoria e prática. In:_____. Verdade e 

Justificação: ensaios filosóficos. Tradução de Milton C. Mota. São Paulo: Loyola, 2004. p. 313 – 326. 
8
 ZIZEK, Slavoj. O Estado de coisas: felicidade e tortura no mundo atonal. In:_____. Em defesa das 

causas perdidas. Tradução de Maria B. de Medina. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 27 – 69. 
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