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Appiah lembra que o conceito “raça” sofreu variações, tendo seu significado 

definido dependendo de quando e onde. Ele fala de racismo extrínseco e racismo 

intrínseco. Os dois são negativos: No primeiro caso, temos algo sustentado em falsas 

crenças; no segundo caso, trata-se de um erro moral. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o movimento pan-africanista tomou 

novos rumos. Nessa nova fase, uma das características foi a tendência de se aproximar 

tradições africanas e desenvolvimento tecnológico ocidental. 

O filósofo ganense, ao longo do primeiro capítulo, mostra-se crítico ao pan-

africanismo. Um dos pontos centrais de suas objeções diz respeito à tese pan-africanista, 

segundo a qual os africanos teriam um passado comum. Appiah discorda dessa afirmação. 

Aqui, merece ser sublinhado que o autor critica o fato do referido movimento considerar 

o continente africano culturalmente homogênio, o que, para o filósofo, trata-se de um erro 

grave.  

Dando sequência à discussão sobre o pan-africanismo, no segundo capítulo 

(Ilusões de raça), o escritor aprofunda o estudo sobre “raça”.3 Agora, sua referência 

teórica principal é Du Bois, destaque para as obras The Souls of the Black Folk (1999) e 

3 Devemos ter presente que Appiah é um crítico antiessencialista da categoria “raça” (KLOBAH, 

1996). 
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Dusk of Dawn (2007). Para desenvolver a pesquisa, Appiah recorre a algumas áreas do 

conhecimento, sobretudo, aos estudos científicos sobre a temática. “A verdade é que não 

existem raças” (p. 75), afirma Appiah. Para ele, não se deve biologizar o cultural. Na fase 

inicial de seu pensamento, Du Bois defende a existência de raça. Na fase posterior, ele 

tenta rejeitar essa posição, todavia, ele não consegue desvencilhar-se dessa noção, 

denuncia Appiah,  

No terceiro capítulo, o debate ocorre em torno do “nativismo”. Tendo como 

referência a exaltação feita, no passado, à raça saxônica, o filósofo traz à cena os seguintes 

temas: “nacionalismo” e “a relação entre nação, literatura e raça”. Faz-se uma crítica a 

Thomas Jefferson que tinha os saxões como superiores aos negros africanos 

(JEFFERSON, 1944). Tendo como referência a exaltação feita, no passado, à raça 

saxônica. Dando continuidade ao estudo, o autor põe o problema da literatura africana, 

mostrando ser difícil defini-la. Ele alerta para o risco dos escritores de África caírem em 

“um exotismo artificial”. Appiah lembra que África e Europa partilham um passado 

comum, esquecer esse fato seria nocivo àquela. 

Vale destacar que, em regiões dominadas pelo imperialismo europeu, como a 

África, a ideia de nacionalismo veio de fora e foi incutida nos habitantes pelos próprios 

dominadores. Por fim, o filósofo afirma que a divisão da África em regiões, por troncos 

de língua semelhante, não respeitava as diferenças tribais, pois para os europeus língua é 

raça e raça é nação. 

O quarto capítulo enfrenta o problema da identidade africana4. Para o autor, apesar 

de ela estar em formação, já é possível ver traços de sua existência. Sem dúvidas, trata-se 

de uma tarefa consideravelmente difícil. Estamos falando de um continente com 

dimensões gigantescas, com uma variedade linguística incrível, com uma enorme 

variedade de povos, por exemplo. Definitivamente, não é fácil juntar toda essa 

diversidade em um conceito identificador. Além disso, há um elemento histórico que não 

pode ser desprezado: Depois da colonização, cada um dos cinquenta e quatro países 

convive diariamente com o desafio de definir sua identidade, respectivamente, de 

ganense, moçambicano, angolano, sul-africano, nigeriano etc. 

No quinto capítulo, Appiah enfrenta a tarefa de definir o que se pode entender por 

filosofia africana a partir da crítica à etnofilosofia. Afinal, o que seria uma filosofia 

africana?5 O autor inicia a discussão apresentando o conceito elaborado por Hountondji 

(2008) e, na sequência, afirma não achar proveitoso para a resolução desse problema a 

via das definições. O fato é que existe uma produção filosófica no continente africano. 

Nesse sentido, dois aspectos merecem ser observados: a) Na visão de Appiah o domínio 

da escrita por parte de um determinado povo não é uma conditio sine qua non para que 

4 Sobre a temática consultar ABRAHAM (2010). 
5 A respeito do problema da filosofia africana, conferir VASCONCELOS (2015, 2017ª). 
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ele produza conhecimento filosófico; b) “[...] a formação dos filósofos universitários 

africanos tem-se dado nas tradições do Ocidente” (p. 128).  
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Ampliar nossos conhecimentos sobre filosofia da cultura significa adquirir 

ferramentas teóricas na luta contra a discriminação étnico-racial. Afinal, é notório que 

ainda persiste, em nosso país, esse tipo de discriminação (expressada de variadas formas). 

 

 

 

 

 

8 Nesse sentido, veja BRASIL (2003, 2008, 2009, 2014). 
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Saberes Interdisciplinares
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