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Os ensaios e entrevistas reunidos nesse livro são publicados pela
primeira vez no Brasil e reﬂetem o permanente engajamento da
psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco na defesa dos fundamentos freudianos. Realizados em épocas diversas, os textos
abordam a psicanálise por meio de suas polêmicas, pioneirismos,
histórias e também conexões com a ﬁlosoﬁa e a medicina.
Na apresentação de Em defesa da psicanálise, o psicanalista
Marco Antonio Coutinho Jorge, organizador do livro, acompanha
a trajetória intelectual dessa consagrada historiadora da psica248 pp
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nálise, ressaltando sua capacidade de trazer à tona assuntos tão
atuais e controversos que extrapolam a própria disciplina.
Dessa forma, o artigo sobre o processo de aceitação, no meio
psicanalítico, de proﬁssionais homossexuais examina de modo
brilhante a questão do preconceito. O ensaio sobre as relações
de Jung com o nazismo não apenas aborda um tabu, mas atinge o cerne do antissemitismo. Roudinesco se mostra igualmente inspirada em entrevista concedida ao escritor Philippe Sollers
– na qual fala sobre o cruzamento da literatura francesa com a
psicanálise – e ao entrevistar Françoise Dolto – uma das pioneiras no tratamento de crianças na França.
Pela extraordinária capacidade da autora em apontar a dimensão do homem nas contradições contemporâneas, esse é um
livro que interessa a todos os que se preocupam com os rumos
da cultura e a ética do pensamento.

ELISABETH ROUDINESCO, historiadora e psicanalista francesa,
leciona na École Pratique des Hautes Études, em Paris. Com participação ativa nos debates mais importantes de nosso tempo, é
colaboradora assídua do jornal Le Monde. É autora de obra extensa e consagrada, quase toda publicada no Brasil pela Zahar. Entre
os livros, destacam-se A parte obscura de nós mesmos; Filósofos na
tormenta; A análise e o arquivo; O paciente, o terapeuta e o Estado;
De que amanhã... (com J. Derrida); A família em desordem; Por que a
psicanálise?. Escreveu para TV o roteiro do documentário Sigmund
Freud, a invenção da psicanálise (com E. Kapnist), exibido pelo GNT.

