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Senegal 

Leopold Sédar Senghor 

1906 – 2001 
Poeta, estadista, pensador que lutou para 

tornar compreendidos os fundamentos 

ontológicos do pensamento africano.  

                           Cheikh Anta Diop 

                          1923 – 1986 
Historiador e antropólogo senegalês. Em 

seus estudos enfatizou a contribuição da 

África e, em particular, da África negra, à 

cultura e à civilização mundiais. 
  



Emmanuel Eze 
1963 – 2007 

Filósofo americano, porém nascido no norte da 

Nigéria. Especialista da filosofia  africana pós-

colonial. Considera que para a África é 

recomendável que se elabora um caminho para 

a democracia. 

            Wole Soyinka 

               1954... 
Autor de mais de vinte obras e considerado um dos mais 

refinados dramaturgos contemporâneos. Primeiro africano 

e escritor negro laureado com o Prêmio Nobel em 

1986.  Assume uma perspectiva cultural ampla e o drama 

da existência humana. Concebe que qualquer cidadão tem 

que  estar compromissado com os valores da  liberdade, 

verdade e justiça.  

Nigéria  



Camarões 

Marcien Towa 1931- 2014 
Filósofo, Pedagógo e Psicólogo. Faz uma crítica 

ferrenha à Etnofilosofia, concebendo-a como um 

subconjunto da Etnologia Europeia.  

Eboussi Boulaga 1934 
Escreveu sobre questões políticas (artigos, folhetos, 

guias de eleições, e os livros) inclusive sobre 

eleições (Camarões, República Centro).  

Nkolo Foe 1934 
Pesquisa as transições culturais pós-modernas, o 

pós-colonialismo, as mudanças epistemológicas e 

metodológicas das ciências sociais, as reformas 

neoliberais na educação, conhecimento endógeno  

e gênero. 



Paulin J. Hountondji  

1942 
Filósofo, escritor e político. Sua 

filosofia versa, principalmente, em 

torno da crítica à natureza da 

Filosofia Africana, seu principal 

alvo é a Etnofilosofia de Placide 

Tempels e Alexis Kagame. República do Benin 



Gana 

            Kwame Anthony Appiah 

1954 
                              Nascido em Londres, com 

pai ganês, indo para Gana ainda criança. 

Filósofo, teórico cultural e romancista. 

   Chinua Achebe 

1939 - 2013 
Pensa numa filosofia 

ligada à cultura.  



Kwame Nkrumah 

1909 - 1972 
Filósofo, político e um dos fundadores do Pan-

Africanismo.  Foi um dos líderes políticos da 

independência do Gana. 

Kwasi Wiredu 
1931 

Filósofo que se opõe as outras correntes por considerar que todas as 

culturas têm suas crenças e visões de mundos, mas estas devem ser 

diferenciadas da Filosofia. Não afirma que a cultura popular não possa 

desempenhar um papel filosófico, mas que uma verdadeira filosofia 

deve partir  de um pensamento de análise crítica e argumentação 

rigorosa.  



República do Congo e  

República Democrática  

do Congo 

Théophile Obenga 

           1936  
Defensor politicamente ativo do pan-

africanismo. Doutor em letras, artes e 

humanidades.  

Tshiamalenga Ntumba 

1932 
Teólogo e Filósofo que deixou sua marca na 

busca filosófica e teológica na África, 

especialmente na república democrática do 

Congo. Desenvolve uma filosofia baseada na 

categoria do nós.. 



Eugenio Nkogo Ondó 

1944 
Doutor em Filosofia, pesquisando Ontologia e Filosofia 

Contemporânea.  

Obra publicada recentemente muito interessante: Síntesis sistemática de 

la filosofía africana; 

Guinea Equatorial 



Julius Nyerere 

1922 - 1999 
Foi presidente da Tanganyika, desde a 

independência deste território em 1962 até retirar-

se da política em 1985. Em 1964 uniu Tanganyica 

e Zanzibar, criando assim a Denominada 

República Unida da Tanzânia, manteve-se no  

poder, sendo sucessivamente reeleito, durante 20 

anos. Em 1985/86 foi-lhe atribuído o Prêmio 

Lênin da Paz. 

Tanzânia 

Oko P’Bitek  1931 – 1982 

Poeta, antropólogo e crítico social. Foi uma das 

vozes mais vigorosas e originais do Leste 

Africano e da poesia do século 20. 

Uganda 



Henry Odera Oruka 
1944 

Distinguiu as 4 tendências da Filosofia Africana 

Moderna: Etnofilosofia, Sagacidade Filosófica, 

Filosofia Nacionalista Ideológica e Filosofia 

Profissional. Após, acrescentou duas outras categorias, 

a Filosofia Literária/Artística e a Filosofia 

Hermenêutica.  

Quênia 

Alexis Kagame 
1912 - 1981 

Padre da Ruanda Belga, filósofo, poeta, teólogo e 

professor de história. 

Ruanda 


