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Bom dia a todas e a todos.

Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao professor Fabien Schang pelo convite para
participar da abertura deste Workshop e, em segundo lugar, cumprimenta-lo por esta iniciativa.

Não é preciso dizer da grande importância do tema que se vai debater aqui ao longo destes dois
dias. Cada um sabe o quanto os limites que distinguem o que a teoria política denominou
tradicionalmente ‘direita’ e ‘esquerda’ tem se tornado difusos. Se pensadas a partir de onde elas
surgiram e fincam suas raízes, isto é, o parlamento, portanto, em referência a partidos ou a
projetos políticos, tais categorias não seriam hoje em dia apenas pretextos para uma reflexão que
deve ter em conta elementos que de modo algum são desprezíveis? Tais elementos são, por
exemplo, a estrutura própria do estado contemporâneo, as fronteiras nacionais, a economia
política do capitalismo mundializado e, talvez acima de tudo, certas urgências que permitiriam
até identificar alguma intersecção significativa entre aqueles dois grandes conjuntos: a questão
ecológica e os problemas migratórios. Nesta perspectiva complexa é ganham todo sentido as
perguntas: O que é esquerda? O que é direita?

Além disso, é também com base nestes elementos que temos visto surgir mundo afora
movimentos de extrema direita que ameaçam, não somente aquilo que torna possível uma
convivência pacífica e produtiva entre ‘direita’ e ‘esquerda’, isto é, a democracia; mas ameaçam
ainda todas as conquistas civilizatórias que deveriam permitir superar com a maior justiça
possível, problemas inerentes às nossas sociedades.

A reflexão que o professor Fabien Schang vem desenvolvendo, particularmente em seu grupo de
estudos, mas também em seu ensino e em sua pesquisa, certamente não busca elaborar soluções,
mas problematizar aquilo que, de uma maneira não mais que superficial, poderíamos denominar
de ‘medidas’ ou ‘decisões políticas’. Mostrar os impasses, alertar para os riscos, detectar
excessos e denunciar imprecisões no uso destes dois termos que talvez sejam os mais
elementares do nosso vocabulário político é, parece-me, o valor principal deste debate.

Portanto, gostaria de desejar, em nome da Faculdade de Filosofia e do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia da UFG que as jornadas de discussão que abrimos agora sejam
proveitosas e produtivas, e aproveito para convidar a todos para que conheçam as outras
atividades que são desenvolvidas pelos professores e estudantes de nossa Faculdade.

Tenham todos um excelente workshop e muito obrigado.


