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A expressão "filosofia africana" muitas vezes anima a questão "O que é filosofia 

africana"? Na tentativa de responder a esta pergunta ou de demonstrar exemplos do 

pensamento filosófico africano, várias propostas e descobertas surgiram. Uma análise 

mais profunda sobre eles revela a ideia de que existem geralmente dois sentidos ou 

usos, radicalmente distintos,  da expressão "filosofia africana". Em um sentido, a 

filosofia africana é explicada ou definida em oposição à filosofia em outros 

continentes, mas em particular à filosofia ocidental ou europeia. Assume-se que existe 

uma maneira de pensar ou um quadro conceitual que é exclusivamente africano e que 

é ao mesmo tempo radicalmente não europeu. Portanto, a filosofia africana é 

concebida como um corpo de pensamentos e crenças produzidos por essa maneira 

única de pensar. Na medida em que a filosofia europeia é conhecida por manifestar 

análise crítica e rigorosa, e explicação lógica e síntese, a filosofia africana é 

considerada ingênua com relação a tais características. Ela é considerada basicamente 

intuitiva, mística e contrária ou extra-racionalista.1 

 No outro sentido, a filosofia em geral é vista como uma atividade ou disciplina 

universal. E, portanto, o seu significado (se não o conteúdo) é considerado 

independente de limites e especialidades raciais ou regionais. A filosofia é tomada 

como uma disciplina que, em sentido estrito, emprega o método de investigação 

crítica, reflexiva e lógica. Não é esperado, então, que a filosofia africana seja uma 

exceção a esse significado da filosofia. Portanto, a discussão de um quadro conceitual 

exclusivo ou estilo de pensamento singularmente africano (mentalidade africana) 

com respeito, pelo menos, à disciplina da filosofia não é cogitado. A filosofia africana 

é vista não como um fenômeno peculiarmente africano (pois a maioria dos problemas 

filosóficos transcendem os limites culturais e raciais), mas apenas como um corpus 
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de pensamentos decorrentes da discussão e apropriação de ideias filosóficas 

autênticas por africanos ou dentro do contexto africano. A filosofia africana, neste 

sentido, é considerada em termos de contribuição africana passada, presente ou 

potencial para a filosofia no sentido estrito do termo. A filosofia como disciplina que 

emprega metodologia analítica, reflexiva e racional, não é, portanto, vista como um1 

monopólio da Europa ou de qualquer raça, mas como uma atividade para a qual toda 

raça ou pessoa tem uma potencialidade. 

 Além dos dois sentidos amplos, é provável que se detecte um terceiro sentido, 

ou seja, um que consiste em aspectos de cada um dos dois, mas que ainda não é 

claramente explícito ou articulado. Há também, naturalmente, diferenças 

significativas dentro de cada um dos sentidos. Mas de todas essas miríades de 

diferenças sobre a questão do significado e da existência, quatro tendências 

significativas podem ser delineadas: (1) etnofilosofia, (2) filosofia da sagacidade , (3) 

filosofia nacionalista-ideológica e (4) filosofia profissional. 

    

Etnofilosofia 

 
 Se se pressupõe que, em filosofia, a concepção e a contribuição africana tenha 

uma natureza completamente diferente da de outros povos e, em particular, daquela 

dos europeus, como uma questão de movimento lógico, se confronta com o desafio 

de demonstrar a natureza e a singularidade da contribuição africana. Na 

demonstração, dois fatores que são frequentemente associados ao pensamento 

europeu ou grego, tornam-se facilmente alvos óbvios de rejeição. Estes são lógica e 

individualidade. 

 Léopold Senghor, por exemplo, argumentou que a lógica é grega, assim como 

a emoção é africana. A filosofia europeia também é presumida como individualista, 

ou seja, um conjunto de pensamentos produzidos ou formulados por vários 

pensadores individuais. Portanto, a comunidade em oposição à individualidade é 

apresentada como o atributo essencial da filosofia Africana. Pe. P.Tempels coloca em 

                                                           

1 Uma versão ligeiramente diferente deste artigo foi lida na Conferência de Comemoração ao Dr. 

William Amo, Agaera, de 24 a 29 de julho de 1978. Esta versão é para o 16º Congresso Mundial de Filosofia, 

seção de Filosofia Africana, Düsseldorf, setembro de 1978. 
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sua mítica filosofia banta que a “sabedoria dos bantos baseada na filosofia da força 

vital é aceita por todos, não está sujeita a crítica”, pois é tomada por toda a 

comunidade como a “verdade imperecível” (sic.) (1945: 75).  

 Substituir a lógica (pelo menos no sentido usual) e a individualidade por 

emoção e comunidade ainda deixa um desafio de mostrar os exemplos exatos da 

filosofia africana ou, pelo menos, as áreas da cultura africana onde ela pode ser 

encontrada. Mas aqui, as idiossincrasias dos costumes, poemas, tabus, religiões, 

canções, danças, etc., tradicionais ou comunitários africanos, são facilmente 

identificados como candidatos inegáveis para o que é exigido. Estes, na verdade, 

formam um contraste radical com os elementos racionalistas em uma filosofia 

reflexiva, crítica e dialética. E, portanto, o resultado geralmente é que a filosofia 

africana é identificada com uma filosofia comunitária ou "popular". 2 A impressão dada 

é que toda uma comunidade pode, como um grupo, filosofar, o que é uma negação 

aberta da máxima de Platão de que a multidão não pode ser filosófica. Mas talvez esse 

pensamento comunitário ou coletivo não seja estritamente uma filosofia, mas apenas 

"etnofilosofia", como meu colega Paulin Hountondji descreveu3. 

 A maioria dessas obras ou livros (e a maioria deles são obras de antropólogos ou 

teólogos) que pretendem descrever uma visão mundial ou sistema de pensamento de 

uma determinada comunidade africana ou de toda a África pertencem à etnofilosofia. 

Uma vez que as obras não são, estritamente falando, filosóficas, referi-me àquelas que 

afirmam explicitamente ser filosóficas sendo filosofia apenas no sentido único e 

"adulterado" do termo (Oruka, 1972 e 1975). 

 Um grande defeito da etnofilosofia é que ela é derivada não da crítica, mas da 

parte acrítica da tradição africana. Uma tradição ou uma cultura frequentemente 

consiste em aspectos críticos e não críticos. Os pensamentos ou as obras de homens e 

de mulheres individuais de intelecto (sábios, filósofos, poetas, profetas, cientistas, etc.) 

constituem a parte crítica de uma tradição ou cultura, enquanto crenças e atividades 

do tipo encontradas nas religiões, lendas, contos populares, mitos, costumes, 

superstições, etc. constituem a parte não crítica. A filosofia apropriada sempre é 

encontrada nos aspectos críticos, não acríticos, da tradição popular. O último, é 

geralmente apenas emotivo, mítico e não-lógico. Mesmo a Europa tem sua tradição 
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acrítica e é interessante (como um contraste com o que foi feito na África) que nunca 

buscamos por filosofia europeia a partir da cultura acrítica da Europa. 

 No entanto, a etnofilosofia provocou críticas de círculos filosóficos rigorosos e 

produziu debates sobre a questão da "filosofia africana". Na medida em que tais críticas 

e debates são fundamentais para inspirar e moldar o desenvolvimento do pensamento 

filosófico na África, a etnofilosofia pode não ser destituída de um papel útil na história 

filosófica Africana. 

 

Filosofia da Sagacidade  

 
 Pode-se sustentar que a filosofia africana, mesmo na sua forma puramente 

tradicional, não começa e nem termina com o pensamento e o consenso populares; que 

os africanos, mesmo sem influência externa, não são ingênuos quanto à investigação 

crítica lógica e dialética, que a alfabetização não é uma condição necessária para a 

reflexão e exposição filosófica. Nestes pressupostos, é possível buscar e encontrar uma 

filosofia na África tradicional, sem cair na armadilha da etnofilosofia. 

 Entre os vários povos africanos, é provável que encontrem pensadores nativos 

rigorosos. Estes são homens e mulheres (sábios) que não tiveram o benefício da 

educação moderna. Mas eles são, no entanto, pensadores críticos independentes que 

orientam seus pensamentos e julgamentos pelo poder da razão e da percepção inata, e 

não pela autoridade do consenso comum. Eles são capazes de tomar um problema ou 

um conceito e oferecer uma análise filosófica rigorosa do mesmo, tornando claro, 

racionalmente, onde eles aceitam ou rejeitam o julgamento comum ou estabelecido 

sobre o assunto. Descobrimos que existem vários sábios com este ponto de vista crítico 

e dialético no Quênia.4 Mas nós inferimos que devem existir muitos sábios como esses 

em toda a África. Seus pensamentos e ideias, se propriamente expostos e escritos, 

formariam um aspecto interessante do pensamento filosófico e da literatura africanos. 

 
A filosofia da sagacidade, no entanto, encontra duas objeções importantes: 
 
1. que a sagacidade, mesmo que envolva uma percepção e um raciocínio do tipo 
encontrado na filosofia, não é ela própria uma filosofia no sentido apropriado, e 
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2. que o recurso à sagacidade é um regresso à etnofilosofia. 
 
 A resposta a essas objeções pode ser encontrada. Nem todos os sábios são 

pensadores livres, mas alguns combinam a qualidade convencional da sabedoria com 

o atributo dialético e crítico do pensamento filosófico livre. A "filosofia da 

sagacidade", portanto, é apenas o pensamento crítico e reflexivo de tais sábios. Difere 

fundamentalmente da etnofilosofia, na medida em que é individualista e dialética. É 

um pensamento ou reflexão de vários pensadores individuais conhecidos ou 

nomeados, não uma filosofia popular e, ao contrário do último, é rigoroso e filosófico 

no sentido estrito. 

 Apesar de que a maior parte dessa filosofia não será encontrada na forma de 

argumentos filosóficos convencionais elaborados ou longos, a maioria é 

explicitamente expressa na forma entimemática. Mas um entimema é um atalho 

lógico ou um argumento filosófico no sentido exato da filosofia. Seu alcance lógico 

completo pode ser facilmente descompactado. 

 Uma das tarefas que os estudantes modernos e os professores de filosofia na 

África podem achar gratificantes é investigar o pensamento sagaz e descobrir os 

aspectos dele que são filosóficos no sentido apropriado.5 

 

Filosofia nacionalista-ideológica  

 
 Às vezes é concebido que, no mundo moderno, a filosofia africana, como a 

cultura africana, só pode ser revivida ou autenticada com base em uma sociedade 

africana verdadeiramente livre e independente. Assim, neste sentido, a natureza exata 

e a existência da filosofia africana permaneceriam obscuras, a menos que as 

busquemos numa base de uma teoria social clara para independência e para a criação 

de uma ordem social humanista genuína. Uma vez que o colonialismo foi construído 

sobre as ruínas do que supostamente era para ser o princípio ético cardeal do 

humanismo africano tradicional - o comunalismo - a teoria social exigida, argumenta-

se, precisa abranger o comunalismo como um dos seus princípios fundamentais 

(Nkrumah, 1964). No comunalismo, diz-se que o indivíduo e a sociedade têm 

obrigações mútuas igualitárias: nenhum indivíduo prosperaria às custas da sociedade 
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e a sociedade não ignoraria a estagnação de nenhum dos seus membros. Na África 

tradicional, argumenta Julius Nyerere, o indivíduo era rico ou pobre apenas na 

medida em que a sociedade era rica ou pobre, e vice-versa (1968: 9). 

 A maioria das contribuições para essa tendência da literatura filosófica africana 

até agora foram de políticos ou estadistas. Alguns dos trabalhos dessa tendência não 

são, no sentido estrito, realmente filosóficos. Mas, no entanto, difere da etnofilosofia 

em vários aspectos importantes. Ao contrário deste último, ela não assume ou implica 

que o pensamento ou a filosofia europeus são radicalmente diferentes ou irrelevantes 

para o pensamento africano.6 Em segundo lugar, os autores não dão a impressão de 

que a filosofia que eles estão expondo não é deles, mas de toda comunidade ou do 

continente africanos. É claro que esta filosofia é reivindicada como sendo enraizada 

na África tradicional ou comunitária, mas é explícito que é realmente uma filosofia 

do autor individual interessado. Em terceiro lugar, esta filosofia é prática e possui 

problemas explícitos para resolver, nomeadamente os da liberdade nacional e 

individual, enquanto a etnofilosofia aparece como uma metafísica apolítica e frouxa. 

 

Filosofia profissional 

 
 Esta tendência consiste em trabalhos e debates de estudantes 

profissionalmente treinados e professores de filosofia na África. A maioria rejeita os 

pressupostos da etnofilosofia. A filosofia é concebida como uma disciplina ou uma 

atividade cujo significado não pode depender apenas de uma criação racial ou 

regional. A filosofia é aqui tomada no sentido estrito no qual envolve investigação 

crítica, reflexiva e lógica. Ainda assim, é sustentado que deve haver uma diferença 

significativa (não radical) entre a filosofia africana e, por exemplo, a filosofia europeia 

ou ocidental. Acredita-se que esta diferença surja de dissimilaridades culturais. No 

entanto, admite-se que as dissimilaridades culturais podem causar disparidade na 

prioridade e metodologia filosófica, mas não na natureza ou no significado da filosofia 

como disciplina. Assim, na literatura profissional, a filosofia africana é vista como um 

todo, que inclui o que foi produzido ou pode ser produzido por pensadores africanos 

ou no contexto intelectual africano em qualquer ramo do pensamento filosófico no 
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sentido estrito. Portanto, não há razão para que uma obra de um pensador africano 

em, digamos, epistemologia moderna, metafísica ou lógica não deva ser vista como 

parte da filosofia africana. Na década de 1730, um pensador ganês, Dr. William Amo, 

produziu trabalhos sobre metafísica, lógica e teoria do conhecimento enquanto 

ensinava nas universidades alemãs.7 Seria absurdo tratar as obras de Amo 

simplesmente como parte da filosofia alemã e não tendo nada a ver com a 

contribuição africana para a filosofia. Suas obras devem ser vistas tanto como uma 

parte da tradição intelectual alemã que o treinou e o inspirou, quanto da história 

cultural africana que provocou a viagem de Amo à Alemanha e deve ter ditado suas 

interações com os alemães e escolha de estudos. 

Uma crítica muitas vezes endereçada contra a filosofia profissional é 

que ela é ocidental ou europeia e não africana. Argumenta-se que um 

aluno moderno ou um professor de filosofia na África, por razões 

históricas, foi educado na lógica e filosofia ocidentais e não aprendeu 

praticamente nada sobre a filosofia africana. Então, a crítica 

continua, ele procede e trata o último de um ângulo puramente 

europeu; ele emprega a "lógica europeia" e princípios para criticar ou 

criar o que ele gosta de chamar de "filosofia africana".8 
 Houveram duas respostas bastante diferentes a essa crítica. A primeira vem 

daqueles filósofos que tentam argumentar e oferecer provas históricas de que o 

pensamento filosófico ocidental, tal como o conhecemos hoje, se originou do antigo 

Egito; e ainda que os pensamentos do antigo Egito são a herança dos negros 

africanos.9 A implicação é que o homem negro tem uma participação na filosofia da 

Europa moderna. 

 A segunda resposta vem daqueles que argumentam que o conhecimento e os 

princípios intelectuais nunca são um monopólio de qualquer raça ou cultura. É uma 

lei histórica do desenvolvimento intelectual desde a qual as contribuições intelectuais 

em uma dada cultura são apropriadas e cultivadas em outras culturas. Os gregos 

tomaram emprestado e transformaram as ideias do antigo Egito. O norte da Europa 

e os Estados Unidos fizeram o mesmo com as contribuições da Grécia. Portanto, 

falando seriamente, o desenvolvimento moderno da filosofia e da lógica, e em outros 

campos do aprendizado, não são uma criação exclusiva da Europa ou de qualquer 

outra cultura em que os desenvolvimentos tenham ocorrido. Eles são um legado para 
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qualquer estudante de filosofia. E assim são relevantes e tópicos importantes, mesmo 

no desenvolvimento filosófico africano. Por isso, não é aceito nessa resposta que os 

pensadores africanos só possam fazer sua apropriação atual e iminente das 

contribuições filosóficas europeias relevantes e nativas, se as ideias do antigo Egito 

forem uma herança dos africanos ou dos negros. A apropriação deve ser vista como 

africana pela ética e lei histórica do desenvolvimento intelectual.10 

 
Notas 
 

1. “O raciocínio europeu é analítico, discursivo pela utilização; O raciocínio negro-africano é intuitivo 
pela participação” (Senghor, 1964: 74).  

2. Kwasi Wiredu (1979) competentemente aconselhou contra isso.  

3. Veja, por exemplo, Hountondji (1972 e 1976).  

4. Em 1974 e 1975, o Prof. J.Donders e eu realizamos pesquisas sobre os pensamentos dos sábios 
quenianos tradicionais (Oruka, 1983 e 1991).  

5. Prof Sumner do Departamento de Filosofia, Universidade de Addis Abeba, parece estar envolvido 
neste tipo de pesquisa, como é evidente no Verão 1978. De acordo com sua explicação neste artigo, 
parece que suas descobertas até agora são sobre o pensamento de figuras mortas ou lendárias. Isso está 
bem, mas seria desejável que a pesquisa fosse estendida até os sábios vivos.  

6. Nkrumah (1964) trata o desenvolvimento do pensamento filosófico na Europa em um capítulo 
inteiro com a convicção, acredito, que tais pensamentos não são um monopólio da Europa, e que 
Nkrumah e seu livro não são menos africanos ao dar-lhes tal tratamento.  

7. Traduções de suas obras apareceram na Universidade Martin Luther, Halle Wittenberg, Halle (Saale) 
1968. Para mais sobre ele, veja Brenrjes 1977 e Abraham 1962.  

8. O que aqui se refere infelizmente como a "lógica europeia" significa na verdade não mais do que 
uma forma de lógica que é conhecida por ter sido formulada ou descoberta pela primeira vez por um 
europeu. Mas esse fato por si só não pode fazer nenhum princípio de aprender um monopólio da pessoa 
que fez a formulação ou da cultura por dentro da qual foi feita. Então, quando falamos de "lógica 
aristotélica", por exemplo, queremos dizer ou devemos dizer nada mais do que Aristóteles tem a honra 
de ter formulado ou escrito pela primeira vez essa forma de lógica. Mas não podemos, corretamente, 
dizer que essa forma de lógica é exclusivamente grega e deve ser estranha, incognoscível ou irrelevante 
para outras culturas.  

9. Veja, por exemplo, Keita (1979) e Oruka (1979).  

10. As obras de Kwasi Wiredu, Paulin Hountondji, Peter Bodunrin (por exemplo, 1981) e, eu 
acrescentaria, eu mesmo, refletem essa posição. 
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