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“Fazendo uso de seu conhecimento do pensamento chinês e bebendo
 igualmente nos exemplos dos pensamentos indiano e muçulmano,  

Jullien mostra por que o que tão arduamente formulamos 
pode provocar tanta indiferença em outras culturas.”

                                                       Libération

Como conceber um diálogo entre as culturas? Essa é uma das 
grandes questões no mundo globalizado, e traz muitas contra-
dições. Em O diálogo entre as culturas, o filósofo francês François 
Jullien, exímio conhecedor do pensamento e da cultura chineses, 
autor de diversos livros sobre o tema, traz esses conhecimentos 
para uma reflexão sobre as diferenças, as rupturas e os abismos 
entre as culturas do Ocidente e do Oriente, levantando a ques-
tão sobre a necessidade e a possibilidade do diálogo entre elas. 

Nos mais diversos cantos do mundo, as culturas sempre se in-
fluenciaram, apesar de o debate explícito sobre esse diálogo 
ser recente. Para a questão surgir, foi necessário que a inter-                                                           
relação cultural assumisse a dimensão global de hoje. De um 
lado, a tendência à padronização de modos de vida que põe em 
risco toda diversidade; de outro, uma onda violenta de rejeição 
ao que é identificado com o modelo ocidental de pensamento.

Por que o impasse? É possível uma abertura para outras formas 
de cultura e de pensar? Essas são as perguntas centrais do autor 
nesse livro apresentado pelo professor Danilo Marcondes. 

FRANÇOIS JULLIEN, filósofo e destacado sinólogo francês, é pro-
fessor titular da Universidade de Paris VII, diretor do Instituto do 
Pensamento Contemporâneo e membro do Instituto Universitá-
rio da França. Entre suas mais de 20 obras, traduzidas em cer-
ca de 20 países, estão Penser d’un dehors (la Chine), com  Thierry               
Marchaisse; Si parler va sans dire: du logos et d’autres ressources;                
Chemin faisaint: connaître la Chine, relancer la philosophie.
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