De que amanhã...
Diálogo

Elizabeth Roudinesco e Jacques Derrida

O filósofo Jacques Derrida e a historiadora Elisabeth Roudinesco,
ambos intelectuais respeitados e reconhecidos, buscam responder aqui à pergunta – sempre atual – feita por Victor Hugo há
quase dois séculos: “De que amanhã se trata?” Em um diálogo
lúcido e caloroso, no melhor estilo do tradicional gênero de investigação filosófica, os autores discutem alguns dos principais
temas deste início de terceiro milênio.
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“Jacques Derrida e Elisabeth
Roudinesco evocam com total liberdade
os temas mais espinhosos dos tempos
modernos. ... Uma confrontação luminosa. ... Um verdadeiro livro político.”
Catherine Clément, Magazine Littéraire

“Elisabeth Roudinesco e Jacques Derrida,
cada qual com seus próprios termos,
referências e ‘genealogias’,... empenhamse em ‘desconstruir’ os sistemas de pensamento hegemônicos ou dominantes. ...
Um livro a duas vozes.”

Jean-Paul Monferran, L´Humanité

“Hábil, refinado e talvez muito sofisticado. Que importa? O leitor pode
preferir este livro à aflitiva impostura
contemporânea que atende, freqüentemente, pelo nome de filosofia.”
Alain Rubens, Lire

A herança intelectual dos anos 1970, comum a ambos e tão depreciada atualmente. A liberdade humana, a violência contra os
animais e suas conseqüências profundas sobre a imagem que o
homem faz de si mesmo. A noção de diferença (seja sexual, cultural ou étnica) e as transformações na família ocidental.
Em abordagens filosóficas, históricas, literárias, políticas e psicanalíticas, De que amanhã... trata ainda das formas modernas de
anti-semitismo, da pena de morte e de sua necessária abolição,
a atualidade de Marx e o espírito da Revolução após o fracasso
do comunismo.

ELISABETH ROUDINESCO é historiadora, psicanalista, professora e pesquisadora da Universidade de Paris VII. Intelectual de
renome com presença ativa em publicações cientificas e na mídia – é articulista do Monde des livres desde 1996 –, possui vasta
obra traduzida em trinta idiomas. Entre seus livros encontrase:
A parte obscura de nós mesmos; A família em desordem; Por que a
psicanálise?; e Dicionário de psicanálise (com Michel Plon) – todos
lançados no Brasil pela Zahar. Para a televisão escreveu o roteiro
do documentário Sigmund Freud, a invenção da psicanálise (com
E. Kapnist).
JACQUES DERRIDA é filósofo e directeur d’études da École des
Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. Seu texto autobiográfico “Circonfissão” encontra-se traduzido no livro Jacques
Derrida (em co-autoria com Geoffrey Bennington; Jorge Zahar
Editor).

