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09/05/2019 
Cosmopolitismo na filosofia  

de Kwame Anthony Appiah e 
Achille Mbembe 

Um dialogo crítico com Kant 
das 18:00 às 19:30 na Sala B3 

 
Para abordar a situação política atual, 
Appiah quer recorrer ao universalismo co-
mo conceito fundamental da sua teoria cos-
mopolita. Appiah faz, assim, referência a 
Kant em três aspetos: com a noção da im-
portância do universalismo para o cosmo-
politismo, com o teorema de Kant do cos-
mopolitismo e o seu recurso à humanidade 
no sentido de uma situação conjunta a to-
das as pessoas, em especial do ponto de 
vista moral, e inverte-os novamente. Na 
teoria de Appiah, os assuntos universais 
devem ser pensados em conjunto, com res-
peito pelo que é diferente, distinto e diver-
gente. O autor denomina o seu conceito de 
Partial Cosmopolitanism, que para ele repre-
senta tanto um ideal como uma aventura. 
De acordo com Mbembe, necessitamos de 
Kant como defensor da Paz Eterna, que 
abre os horizontes a uma comunidade glo-
bal, que deve ser entendida como uma es-
pécie de sociedade de proprietários. 
(Mbembe 2015: 1) Ao contrário do conceito 
cosmopolita de Kant da cidadania mundial, 
da sociedade das nações e dos direitos de 
visitante, na conceção do afropolitanism de 
Achille Mbembe as considerações cosmo-
politas centram-se principalmente no conti-
nente África. Mbembe concebe África como 
o centro dela própria, que se torna, ou de-
via tornar, o ponto de atração para pessoas 
de todo o mundo, devido à mobilidade in-
tercontinental e global. A centragem em 
África pressupõe, em Mbembe, ao mesmo 
tempo uma abertura para o mundo. 

 
 
 
 
 
 

16/05/2019 
O diálogo crítico  

com o universalismo  
epistemológico e ético de Kant 

 em Kwasi Wiredu  
e Kwame Gyekye 

das 18:00 às 19:30 na Sala B1 
 

A filosofia africana contemporânea 
desenvolve conceitos de criação do futuro 
que se referem a momentos da identidade 
individual e coletiva e ao confronto com 
conceitos de criação políticos, como por 
exemplo a democracia, como forma de 
sociedade, e o cosmopolitismo e suas 
implicações éticas. Os conceitos políticos 
assentam, na maioria das vezes, num 
humanismo africano. O cross-cultural 
dialogue com Kant assume a forma de 
referências intertextuais e concepcionais. 
Trata-se de um diálogo das culturas com o 
objetivo de encontrar novas verdades, num 
processo de aprendizagem mútua, em que 
são satisfeitos tanto os requisitos globais e 
universais como também os requisitos 
locais e particulares. A filosofia africana ou 
afro-diaspórica de orientação global 
contemporânea caracteriza-se pelo interesse 
elevado nas temáticas prático-morais e 
políticas, mas demonstra igualmente uma 
penetração teórica, tanto nas areias do 
conhecimento e do poder como também na 
concepção de sujeito. Os filósofos africanos 
ou afro-diaspóricos Appiah, Wiredu, 
Gyekye e Mbembe recorrem à filosofia 
Kantiana, em especial para o reforço do 
indivíduo numa África de orientação 
comunitarista, incluindo do ponto de vista 
político, para a análise do poder e para o 
confronto com os seus próprios discursos 
sobre África. No entanto, Kimmerle fala de 
uma filosofia mundial emergente à qual a 
filosofia africana, tal como a filosofia de 
diáspora africana, dá ou poderia dar um 
contributo importante.  

 
 
 

23/05/2019 
Rereading Kant 

Filosofia como crítica  
no conceito filosófico  

de Serequeberhan, Odera Oruka  
e outros filósofos africanos 

contemporâneos  
das 18:00 às 19:30 no Anfiteatro IV 

 
A crítica enquanto teorema central da 
filosofia africana contemporânea assume 
contornos muito diversos nas teorias 
filosóficas individuais. Emergem, em 
especial, formas crítico-hermenêuticas, pós 
e descoloniais, discursivo-analíticas, moral-
práticas, teóricas do poder e político-
visionárias. Para Odera Oruka, a filosofia 
da sabedoria africana tem uma importante 
função no processo de descolonização do 
pensamento. Em Gyekye e Serequeberhan, 
podemos falar efetivamente de uma 
hermenêutica crítica; em contrapartida, a 
crítica de Mbembe assume a forma de uma 
análise do discurso no sentido de Foucault. 
Neste contexto, Mbembe fala da 
necessidade da descolonização do 
pensamento. Porém, a filosofia africana não 
para nesta tarefa crítico-analítica, 
desenvolvendo antes, como lhe chama 
Gyekye, uma forma especulativa da crítica, 
que dispõe ou desenvolve visões 
sociopolíticas, culturais, éticas, etc. para a 
formação dos estados individuais e para a 
África na estrutura mundial. Ela esboça 
conceitos sociopolíticos, como, por ex., o 
modelo da democracia do consenso, do 
Estado ‘metanacional’ e do 
afropolitanismo. Os filósofos africanos 
desenvolvem, assim, conceitos de criação 
filosóficos e visões cuja importância 
transcende África. Para isso, encontram-se 
num diálogo crítico com Kant. 

 
 


