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“Une philosophie sans politique est-elle possible? Peut-on se donner pour 
projet de comprendre le monde, de dénoncer les pièges du langage, se consacrer 
à l’expression claire, sensée et véridique de nos propositions sur le monde, en 
renonçant au soin de dire ce qu’est une action libre, juste ou effi cace ayant pour 
objet d’établir ou de rétablir le droit, la liberté ou la dignité? Le champ politique 
échappe-t-il aux vérités énonçables? Peut-être même à la vérité tout court? 
Mais cette extériorité de la politique à la philosophie n’aurait-elle pas pour 
conséquence de vider celle-ci d’une part considérable de son rapport au réel, au 
monde dans sa teneur existentielle, précisément au lieu où se joue l’engagement, 
la décision, la violence et la mort? [Uma fi losofi a sem política é possível? 
É possível ter como projeto compreender o mundo, denunciar as 
armadilhas da linguagem, consagrar–se à expressão clara, dotada de 
sentido e verídica de nossas proposições sobre o mundo, renunciando 
ao cuidado de dizer o que é uma ação livre, justa ou efi caz que tem 
como objeto estabelecer ou restabelecer o direito, a liberdade ou a 
dignidade? O campo político escapa às verdades enunciáveis? E talvez 
mesmo à verdade simplesmente? Mas essa exterioridade da política 
à fi losofi a não teria como consequência esvaziar esta de uma parte 
considerável de sua relação com o real, com o mundo em seu teor 
existencial, precisamente no lugar onde se joga o engajamento, a deci-
são, a violência e a morte?]

(...)
Paradoxalement –mais est-ce vraiment un paradoxe?–, le politique commence 

à réapparaître dans le lieu même où on le croyait éradiqué –à savoir, le langage, 
l’énonciation, la proposition. En traçant la voie d’une philosophie comme 
thérapeutique linguistique contre les abus de langage et la substantialisation des 
mots, c’est la voie de la dimension publique du langage qui se trouve ouverte, 
S’y trouvent engagés le problème de la dimension contractuelle du langage et, 
avec lui, le sens de la communauté et des échanges [Paradoxalmente –mas 
trata-se verdadeiramente de um paradoxo?–, o político começa a 
reaparecer no lugar mesmo onde se acreditava que tinha sido 
erradicado –a saber, na linguagem, na enunciação, na proposição. Ao 
traçar a via de uma fi losofi a como terapêutica linguística contra os 
abusos da linguagem e a substancialização das palavras, é a via da 
dimensão pública da linguagem que está aberta. O problema da 
dimensão contratual da linguagem e, com ele, o sentido da comunidade 
e das trocas estão aí engajados].” 

(Yves Charles Zarka em Wittgenstein politique, Cités 38/2009).
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Este livro – ou talvez devesse dizer os cursos que lhe deram origem –, 
é uma nova versão, inteiramente reescrita e ampliada, de um pequeno li-
vro publicado em Belo Horizonte, em 1997, pelo Movimento Editorial da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Tratava-
se apenas de uma pequena edição, logo esgotada, das aulas dos cursos de 
História da Filosofi a Contemporânea, ministradas de 1987 a 1997, no De-
partamento de Filosofi a da Faculdade de Filosofi a e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Continuei a lecionar cursos sobre 
John Searle e a Filosofi a Analítica até a minha aposentadoria, em Agosto 
de 2003, e a cada semestre tentava não apenas corrigir o que tinha já dado 
antes, mas também apresentar as novas obras publicadas nessa área. Jamais 
pensei que um pequeno texto, editado às pressas, e que trazia todos os de-
feitos da palavra oral, fosse usado por alunos e professores que desejavam 
um primeiro acesso à Filosofi a Analítica em geral e, mais particularmente, 
às obras de Searle. Aceitei a solicitação de uma nova edição e pensei que 
seria fácil, com todas as novas obras que tinha agora, corrigir esse pequeno 
livro. Foi só começar a nova versão e fi cou logo claro que eu teria um longo 
trabalho: não apenas ler as obras e textos mais recentes sobre Bertrand 
Russell, Ludwig Wittgenstein, Otto Neurath e o Empirismo Lógico, antes 
de rever o que tinha escrito na introdução e no primeiro capítulo da 
primeira parte, que tratava do Empirismo Lógico, mas também ler todas as 
novas obras e os novos textos de Searle publicados depois de 1997. Trata-se, 
assim, de um novo livro. Mas escrito, como o primeiro, para os alunos 
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dos cursos de graduação em fi losofi a, direito, letras, comunicação, ciências 
políticas e sociais, e – espero – com menos defeitos.

Este livro não é uma história da Filosofi a Analítica ou uma história da 
Filosofi a Analítica no Brasil, nem um livro sobre a Filosofi a Analítica e a 
História da Filosofi a1; mas é apenas uma tentativa de resgatar uma corrente 
do pensamento que dominou o século XX e continua ainda muito atual nos 
Estados Unidos e, mais recentemente, em França. A introdução e a primei-
ra parte foram revistas e muito ampliadas tendo em vista a presente edição. 
Uma atenção maior foi dada, na introdução, à fi losofi a de Russell e, no pri-
meiro capítulo, à abordagem pluralista do empirismo lógico. O sexto capí-
tulo foi todo reescrito e espero que esta nova versão, atenta às modifi cações 
introduzidas por Searle nas suas últimas obras e, mais particularmente, em 
Making the Social World (2010), permita uma visão mais atual da sua teoria 
geral dos atos de linguagem. Toda a “Terceira Parte” é nova e é publicada 
pela primeira vez; a “Conclusão” retoma, mas numa versão totalmente mo-
difi cada, o que tinha dito e escrito antes sobre John Rawls. 

Recebi no mesmo dia em que entregava este livro aos editores, e não 
podia ter chegado em melhor hora, uma obra coletiva, sob a direção de 
Sandra Laugier e Sabine Plaud, que acaba de ser publicada em Paris: Lectures 
de la Philosophie Analytique (Paris: Ellipses, 2011). Com mais de trinta ensaios de 
vários autores franceses, essa obra propõe um quadro da fi losofi a analítica 
na sua diversidade e um olhar novo sobre a importância e a originalidade 
fi losófi ca da fi losofi a analítica. Embora mais modesto, não era outro o 
meu propósito.

Gostaria, ainda, de agradecer Renato Caram e Plácido Arraes por terem 
acolhido, de uma maneira tão cuidadosa, este livro na sua editora. E também 
especialmente a Alexandre Bomfi m e Fabiana Carvalho, pela revisão minu-
ciosa do manuscrito.    

                     Belo Horizonte, Agosto de 2011. 

1. Ver J. M. Vienne (org.), Philosophie Analytique et Histoire de la Philosophie. Actes du Collo-
que (Université de Nantes, 1991). Paris: Vrin, 1997.
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título do artigo, com o nome da Revista, o número e data da publicação; por 
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