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Resumo 

 

A partir da opção pela desobediência epistêmica, a fim de descolonizar o pensamento 

dos fundamentos tradicionais de conhecimento, cuja razão imperial tornou-se um 

parâmetro de medida para avaliar outras formas de vida humana, a sedimentação 

epistemológica de uma Comunicação pautada essencialmente pela vinculação passa 

necessariamente pela revisão da base filosófica. Uma filosofia “a toques de tambor”, 

dentro da qual desconhece-se qualquer tipo de fundamentalismo ou verdade universal, e 

que está baseada na cosmovisão, na experiência sacra e na continuidade de uma forma 

coletiva de subjetivação, pode trazer novas perspectivas para o conhecimento 

comunicacional. Nesse sentido, o princípio dinâmico Èşù mobiliza o desenvolvimento, 

o crescimento e a transformação ao fazer circular o potencial de realização que 

possibilita que as coisas aconteçam; enfim, sem Èşù não há comunicação. 
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Introdução 

Laroyê! “Quando a razão observa a natureza, surge a ciência. Quando é a poesia 

que olha o que nos cerca, surge o orixá [...]. Os dois olhares não se excluem, antes se 

complementam. Exu é o olhar da poesia sobre o princípio ativo que gera o movimento e 

permite a vida.” (SIMAS, 2013, p. 15) Entre o àiyê e o òrum – o visível e o invisível -, 

Èşù é o elemento dinâmico de tudo que existe, é o princípio da existência diferenciada, 
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da individuação. Ele mobiliza o desenvolvimento, o crescimento e a transformação ao 

fazer circular o potencial de realização que possibilita que as coisas aconteçam; enfim, 

ele “está no ato de escrever e no ato da leitura; é o signo e o significado de todas as 

formas de comunicação estabelecidas entre os homens” (p. 16), ou seja, sem Èşù não há 

comunicação. 

Primeiramente, é preciso situar este trabalho a partir da opção pela 

desobediência epistêmica. Isso quer dizer que o pensamento está desvinculado dos 

fundamentos tradicionais de conhecimento, cuja razão imperial tornou-se um parâmetro 

de medida para avaliar outras formas de vida humana, hegemonicamente classificando-

as como primitivas à medida que estão afastadas do “triunfo lógico” da abstração 

filosófica eurocêntrica. Aqui, descolonizar o pensamento significa fazer emergir uma 

filosofia “a toques de tambor”, dentro da qual se desconhece qualquer tipo de 

fundamentalismo ou verdade universal, e que está baseada na cosmovisão, na 

experiência sacra e na continuidade de uma forma coletiva de subjetivação. A 

cosmovisão tendo como explicação mítica os princípios e símbolos que se atualizam 

liturgicamente como incorporais, os orixás. A experiência sacra, liberta das exigências 

intelectivas e dos fins práticos, cultuando o contato imediato com a divindade através do 

corpo em meio ao rito. E a continuidade de uma forma coletiva sendo regida pela 

ancestralidade, que nada mais é do que a vigência ética do discurso de fundação do 

grupo em que origem e fim estão entrelaçados. 

A sedimentação epistemológica de uma Comunicação pautada essencialmente 

pela vinculação passa justamente pela revisão da base filosófica. A hegemonia do 

pensamento assimilado ao modelo grego-romano de ser esbarra em sua limitação ao 

reconhecimento das diferenças somente enquanto expressas por valores individuais ou 

quando submetidas pela razão causal dadas por comparações lógicas. A tolerância 

afigura-se como a ideologia possível, embora ela acabe se mostrando intolerante com a 

intolerância dos outros, o que evidencia a incapacidade se lidar com a diferenciação 

efetivamente.  

Acontece que, tradicionalmente, filosofar em sentido estrito acabou significando 

atender a questões levantadas pela própria filosofia, com jogos de linguagens 

adequadas, pensando racionalmente a natureza, buscando princípios e pretendendo 

elaborar conceitos universais. Partindo da concepção de que filosofia é uma experiência 

de pensamento sem, entretanto, reduzir o pensar ao ato de calcular, de medir ou de 
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esmiuçar a linguagem, muito menos restrita à transmissão escrita do conhecimento, 

abre-se margem para que sabedorias oriundas de regiões não européias se notabilizem 

como filosofias, tão arrojadas como a clássica.   

No momento em que as ciências sociais vivem o grande dilema em torno da 

quebra das certezas conceituais que construíram as tradições teóricas, o paradigma 

epistemológico na teoria do conhecimento tem sido alvo de profundas reflexões e 

questionamentos. Desta maneira, as fronteiras disciplinares “tornam-se cada vez mais 

flexíveis, apontando para a insuficiência da especialização fechada em si mesma diante 

dos imperativos de comutabilidade dos saberes nos grupos de pesquisa científica” 

(SODRÉ, 2015, p. 125). 

(...) o pesquisador [Eugênio Trivinho] registra que passou o tempo de uma 

crítica cuja matriz foi o iluminismo, a principal criação teórica, o marxismo, e a 

expressão prática, o movimento socialista, porque não há mais condições de se 

manter uma crítica ajuizada em bases teológicas, fundada num sujeito histórico, 

convicta na causa da nossa emancipação e com pretensões de onipotência 

epistemológica. (RÜDIGER, 2007, p. 7) 

Diante de uma perspectiva crítica sobre a racionalidade moderna ocidental, 

responsável por gerir a cultura como um particularismo simbólico travestido de 

universalismo uniformizante, vislumbra-se a partir de novos caminhos teóricos para um 

saber comunicacional em cuja operação cultural se rechace a unidade encastelada ao 

redor de uma identidade primordial, autêntica e autoexplicativa, fruto de um 

absolutismo da razão eurocêntrica. Esse movimento implica em um conceito de cultura 

como devir incessante da hibridização das diferenças, tendo como pano de fundo uma 

rede de significações que formam a transubjetividade, justamente na interpenetração de 

pessoas e grupos. “E aí aparece uma via pragmática para se contornar a antinomia 

intelectualista entre o particular e o universal: a vida do espírito singular, que nos diz ser 

o universal um singular sem fronteiras” (SODRÉ, 2015, p. 256), ou seja, àquele que não 

se predica uma identidade, mas se permite uma dinâmica de interiorização de 

identificações a partir de padrões significativos no âmbito social e/ou familiar. 

  

Filosofia à base de yorubanidade 

A filosofia “a toques de tambor”, também conhecida como filosofia nagô, aqui 

será tratada como a filosofia à base de yorubanidade. Apesar de sinônimos, a opção 

pelo termo tem como explicação o fato de yorubanidade ser um conceito mais 

abrangente para descrever “os diversos aspectos da identidade étnica dos grupos 
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yorubanos [...] na maneira de ser dos vários povos da diáspora latino-americana” 

(AYOH‟OMIDIRE, 2005, p. 62), enquanto o termo “nagô” foi usado para se referir aos 

negros escravizados vindos da Yorubalândia que chegaram ao Brasil, embora seja “um 

etinónimo já trazido da África pelos membros da federação yorubana que eram vizinhos 

dos daomeanos, mas cujo uso só era reservado aos yorubanos da região leste” (p. 56). 

Esse é um pensamento tipicamente de Arkhé, a qual pode ser definida como: 

porta de acesso a imagens originárias e a transcendências, por meio da qual o 

simbolismo da liturgia e dos mitos permanece em meio ao império do racionalismo 

empirista; forma de vida associativa entre mito e história, entre o visível e o invisível; 

termo designativo de alguma coisa diferente daquilo que ele próprio explica; 

protodisposição que gera tonalidades afetivas e estados de ânimo; eterno retorno ou 

eterno renascimento; enfim, algo que não existe materialmente, mas é.  

Analogicamente, pode-se recorrer ao momento espectral de Derrida, que é um 

momento que não pertence mais ao tempo no sentido de encadeamento linear das 

modalidades do presente, mas trata-se de um “tempo do acontecimento, do impossível, 

que não há como se determinar; que, como uma irrupção, disjunta o tempo e acontece e 

nem „dá tempo‟ de se prevenir, de fechar os olhos” (apud HADDOCK-LOBO, 2007, p. 

12), onde passado e futuro estão tão contaminados que não é possível determinar 

nenhuma espécie de presença a si. Esse momento está em direção a uma espécie de 

sobre-vida, ou “um traço com relação ao qual vida e morte seriam somente traços e 

traços de traços uma sobrevida cuja possibilidade vem antecipadamente desajuntar ou 

desajustar a identidade a si do presente vivo”. 

A Arkhé é algo diverso de um simples começo ou ponto de partida, pois não 

equivale à de um evento inaugural. O que acaba indo ao encontro do pensamento de 

Derrida, quando ele diz que “neste jogo da representação, o ponto de origem torna-se 

inalcançável. Há coisas, águas e imagens, uma remessa infinita de uns aos outros, mas 

sem nascente. Não há uma origem simples” (p. 10). Para o autor francês, viver sob o 

espectro implica necessariamente estar-com os fantasmas. 

No caso específico da Arkhé yorubana, não se encontra aí verdade dogmática 

alguma, nem uma doutrina e muito menos um fundamentalismo. O que há é um vigor 

com viés comunitário que se intensifica à medida que a prática ritualística vai se 

desenvolvendo dentro do terreiro, onde a significação com poder coesivo, ou seja, a 

própria liturgia, é soberana. Por meio de aforismas, cânticos, provérbios, invocações, 
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acontece um novo tipo de subjetivação em pleno interior do ordenamento social 

hegemônico ocidental. 

No contexto dessa subjetivação, é necessário um esforço de aprofundamento 

sobre certos conceitos essenciais. O corpo, por exemplo, chamado de Ara, não é 

receptáculo passivo das forças da alma, nem da consciência e nem da linguagem, mas 

abrigo de todos os princípios cosmológicos. “Na cultura de Arkhé, como a nagô-ketu 

brasileira, ganha primado, portanto, a relação integrativa do corpo com o território, isto 

é, com os outros homens, mas também com a terra, os minerais, os vegetais, as águas” 

(SODRÉ, 2015, p. 206), o que ratifica a noção de um duplo espiritual do corpo, porque 

uma parte dele está localizada no espaço invisível (òrum) e outra no espaço visível da 

terra (ayiê). É no rito, entendido aqui como uma forma somática de pensar, que o corpo 

encontra a sua totalidade, tornando-se ao mesmo tempo sujeito e objeto, e onde exibe a 

sua singularidade. Através do transe mítico, a experiência é mobilizada por uma espécie 

de mente-comunitária, em que se dá um trânsito não deliberado entre os planos do 

visível e do invisível. 

Derrida (1994) veria essa experiência de se estar frente a um espectro como um 

“trauma”, levando-se em consideração o rompimento com a ordem do possível. Porém, 

acredita que não seja possível invocar nenhuma entidade já que não se controla suas 

idas e vindas. Diferenças à parte em relação ao pensamento de base yorubá, assim seria 

preciso “falar do fantasma, até mesmo ao fantasma e com ele, uma vez que nenhuma 

ética, nenhuma política, revolucionária ou não, parece possível, pensável e justa, sem 

reconhecer em seu princípio o respeito por esses outros que não estão mais” (p. 11-12).  

O cósmico e o trans-humano da Arkhé é necessariamente sustentado por uma 

ética de ancestralidade. Aqui, entende-se ética como o discurso da fundação, do pai 

coletivo, e não como um conjunto codificado de regras de conduta. Nesse movimento 

de escuta que o grupo realiza, não há transcendência em matéria de valores, mas 

exigências radicais da vida, de modo a garantir a continuidade do próprio grupo. 

A ética se interpenetra com a mística dentro da dinâmica yorubá. O culto de 

Égún, por exemplo, é uma experiência onde o morto coletivo fala ritualmente para a 

comunidade, tornando materializada, assim, a própria ética do grupo. Através da 

corporeidade coletiva, a linguagem dos ancestrais mortos repercute no corpo do vivo: 

“A presença de Égún é o signo mais evidente da continuidade da vida. No símbolo Égún 
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está expresso todo o mistério da transformação de um ser-deste-mundo num ser-do-

além, de sua convocação e de sua presença no àiyé” (SANTOS, 2012, p. 129). 

Porém, por trás desse mistério, não há conteúdo real algum que se oculte. Se o 

apelo feito pelos ancestrais é obscurecido pelo segredo iniciatico, esse segredo só é forte 

porque institui e fortalece os laços comunitários. Para Derrida, o permanecer vivo faz 

parte do “luto impossível”, uma vez que “nunca se apaga este rastro que o outro deixa, e 

essa marca de uma presença-ausência do outro, espectral, é o que, de algum modo, faz 

com que se trabalhe com os „mortos‟” (apud HADDOCK-LOBO, 2007, p. 12). 

Já o òrişà (orixá), ou a divindade, é uma alteridade ao humano, mas está no 

mesmo plano, uma vez que os planos transcendental e empírico não estão no céu, mas 

no aqui e agora. Por isso a importância da ocupação física e simbólica pela corporeidade 

humana. Deve-se, no entanto, distinguir a cosmovisão em questão e a religião. Esta é 

administração e o monopólio intelectualizado da fé monoteísta que pretende a superar 

os transes emotivos do sagrado e liberar-se da natureza de qualquer divindade. 

Enquanto o racionalismo teológico acaba esvaziando ontologicamente os símbolos, a 

experiência sacra da yorubanidade tem em seus símbolos míticos a relação entre 

humanos e deuses.  

As entidades [...] não são apenas conceitos ou princípios abstratos; são 

presenças participantes que com os membros do egbé e através deles integram o 

sistema. Eles são invocados e sua participação, segundo o contexto ritual, põe 

em relevo vários aspectos de seu significado. É a presença e função de uma 

entidade em relação com as diversas situações rituais, ao longo de todo o 

transcurso do ano litúrgico e na vida cotidiana do “terreiro” que nos permitem 

interpretar seus significados. Uma entidade-símbolo não é um elemento que se 

“traduza”, que se defina de maneira estática, mas elemento que se “interpreta” 

na medida em que é inserido em determinado contexto. (p. 207) 

A comunidade litúrgica se baseia no vivido imediato, nas práticas cotidianas, 

mas o tempo não é o da linearidade histórica, marcada pelo realismo obsessivo dos 

fatos, e sim o de uma força de penetração ancestral. Ao invés de um formalismo de leis 

e papéis, e não há ali qualquer ideologia identitária, embora se deixe evidenciar uma 

prática política explícita, pois a luta ética é de inscrever um tipo de singularidade no 

espaço da coexistência nacional, evitando sempre as abstrações universalistas em prol 

do desejo, que é ancestral, de continuidade do grupo instituído. A contemporaneidade 

desse tipo de comunidade “consiste em ser fenômeno local visceralmente antitético a 

qualquer culturalismo dogmático e localista, por força de seu empenho de fazer 

convergir, hibridizar e relacionar-se” (SODRÉ, 2015, p. 257).  
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A transmissão e expansão do àşe (axé), potencial de realização ou princípio de 

movimentação energética dos seres, das divindades, dos ancestrais, ditam o comum e 

promovem a coesão dentro desse grupamento litúrgico, o qual se apresenta como um 

repositório e núcleo reinterpretativo de um patrimônio simbólico constituído por mitos, 

ritos, valores, crenças, culinária, técnicas corporais, cânticos e outras práticas, capazes 

de implementar um “laço atrativo de natureza intercultural (negros de etnias diferentes) 

e transcultural (negros com brancos)” (195-196). O àşe, experimentado como um 

conteúdo real, acumulável e transmissível pela mediação corporal, tem seu fluxo 

controlado, entre a distribuição e a reparação, pela entidade chamada de Èşù, cuja 

colaboração é fundamental haja vista o fato de ser ele o único capaz de transportar e 

fazer aceitar as oferendas a seus respectivos destinatários. 

O primeiro tipo de rito prioritário e o mais elaborado, destinado a invocar e 

tornar propícios todos os Irúnmàl divinos e ancestrais [...] pelo intermédio de 

Èşù, é o ritual chamado Pàdé que significa literalmente reunião ou ato de se 

reunir. [...] Durante o Pàdé, [...] Iná, fogo, é seu [de Èşù] elemento constitutivo, 

seu aspecto mais poderoso, é aquele que põe em evidência seu status de filho, 

de elemento de reunião, de comunicação e de participação. [...] através do Pàdé, 

[...] Èşù é o encarregado de transportar, comunicar e restituir o àşe dos genitores 

míticos, estabelecendo a harmoniosa relação que permite a dinâmica social e a 

continuação do ciclo vital. (SANTOS, 2012, p. 210-222) 

Resultado de um cruzamento ou de uma união, Èşù faz da encruzilhada o seu 

lugar favorito e território de exercício de controle sobre os caminhos, abrindo-os ou 

fechando-os de acordo com as circunstâncias. Está, literalmente, no centro da 

comunicação. Por outro lado, dentro de um ritual, ele deve ser o primeiro a ser cultuado, 

caso contrário, acontece desarmonia e desequilíbrio, comprometendo a cerimônia. O 

efeito das represálias promovidas por ele, quando não satisfeito, pode ser o perigo e a 

destruição. Resumidamente, Èşù também é contradição. Portanto, para um bom 

desenvolvimento do ritual, essa contradição precisa estar suspensa, pois não será 

resolvida ou superada. Como será visto mais à frente, não há aí a questão do verdadeiro, 

do falso, do bem e do mal. A questão é a do que é comunicável.  E isso se mostra um 

pensamento radical da comunicação. 

 

Revisão do conceito de Comunicação a partir de um pensamento debole 

Entendendo que a dimensão contemporânea da ação humana é uma dimensão 

comunicacional, Sodré (2014) diz que comunicar, originalmente, é o “deixar agir o 

comum”, isto é, vincular, relacionar ou organizar a dimensão constituinte do 

ordenamento simbólico do mundo. Ao símbolo cabe o trabalho de pôr em comum as 
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formas separadas, organizar elementos, colocando-os em interação tanto opositiva 

quanto combinatória. Funcionaria, metaforicamente, como uma moeda, devido ao 

caráter circulante e por ser embutida de valor. Esse fazer organizativo não se limita à 

dimensão verbal, mas denota uma ação movimentada sensivelmente para ocupação de 

um “outro” lugar, localizado no vazio deixado pelo comum.  

É no sentido de partilha, que o latim traz o communicatio/communicare, que vão 

dar origem ao termo comunicação, para expressar a ação de pôr as diferenças em 

comum, ou seja, fazer com que as diferenças sejam partilhadas. Quando isso acontece 

há uma transcendência, pois o comum “é sentido antes de ser pensado ou expressado, 

portanto, é algo que ancora diretamente na existência. O homem pensa porque existe, 

logo, é em comum” (p. 204). Desconsiderando a hipótese de que essa ação se dê entre 

indivíduos já constituídos, abre-se espaço para aquele referido “vazio” deixado pelo 

comum no “outro” lugar, como “um nada constitutivo, pois o vínculo é sem substância 

física ou institucional, é pura abertura de linguagem” (p. 214).  

Nessa dimensão do comum, o vínculo é a “harmonia”, não traduzida pela 

reconciliação, mas como um laço coesivo que dinamiza, de forma conflitiva, a 

aproximação das diferenças. E esse vínculo se dá pela philia, “termo cujo sentido não se 

limita ao de “amizade”, pois abrange o de laço comum, traçando o círculo do convívio e 

significando tanto partilha como vizinhança” (p. 201) e que não deve entendida como 

mera convenção ou acordo, mas como predisposição à sociabilidade. Vinculação é, 

assim, a estratégia sensível que institui a essência do processo comunicativo. 

O autor chama a atenção para o fato da palavra comunicação ter sido anexada, 

porém, aos modelos de transmissão de signos, no sentido de ser uma “coisa 

comunicada” (p. 10), reforçado com o concurso das técnicas de transmissão de 

informações e da publicidade. O foco na interação, que embora seja ela uma instância 

da Comunicação, acabou objetivando cientificamente o problema da comunicação e 

fazendo com que o paradigma dos efeitos, isto é, a modelagem das conseqüências da 

mídia sobre o público se tornasse a resposta dominante à questão da fundamentação 

científica. Ou seja, a Comunicação passa a ser entendida como um ecossistema 

tecnológico com valores humanos pautados pela realização eletrônica e, “embora 

comunicar não seja realmente o mesmo que informar, a pretensão ideológica do sistema 

midiático é atingir, por meio da informação, o horizonte humano da troca dialógica 
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supostamente contida na comunicação” (p. 11). Um dos resultados desse processo é a 

emergência de uma tecnofilia acrítica nos estudos acadêmicos. 

Os fenômenos de trocas discursivas ou de transformações na mídia, 

“habitualmente tratados como o marco regulatório do campo acadêmico” (p. 17), 

aproximam-se da ideia de comunicação funcional, definida como “as necessidades de 

comunicação das economias e das sociedades abertas, tanto para as trocas de bens e 

serviços quanto para os fluxos econômicos financeiros ou administrativos” (WOLTON 

apud SODRÉ, 2014, p. 22). Por outro lado, a comunicação normativa é entendida como 

“a vontade de trocar, para compartilhar algo em comum e se compreender. A palavra 

„norma‟ não designa um imperativo, e sim o ideal perseguido por cada um” (WOLTON 

apud SODRÉ, 2014, p. 22). A normativa, então, também pode ser interpretada como 

outra designação para uma comunicação próxima à noção de communicatio.  

A retomada a esta noção vinculativa de Comunicação passa 

imprescindivelmente pela perspectiva de inclusão do Outro através da aproximação. 

Talvez, mais do que isso: torna-se necessário mesmo realizar o “outramento”, ou 

melhor, incorporar sensivelmente o Outro. Pensar a diversidade é querer fazer uma 

equivalência do seu lugar com o lugar do outro, aproximando-os. Pressupõe-se aí que 

haja realmente fronteiras, até porque a questão do território não deve ser menosprezada, 

mas que seja possível sobrevoá-las a fim de estabelecer vinculação. Nesse tipo de 

abordagem, é preciso considerar categorias de pensamento relegadas ao segundo plano 

pela metafísica a partir de uma racionalidade instrumental. 

Um pensamento que atue de forma adequada ao contexto da pluralidade do 

diverso e ao mesmo tempo denuncie os riscos do pensamento fundacionista, 

combatendo todas as formas de violência metafísica com seu “mito da unidade”, pode 

ser encontrado, por exemplo, no pensiero debole, de Gianni Vattimo. Afinal, o pensiero 

debole “se apresenta como uma espécie de „remédio‟ ante as unilateralidades do 

pensamento dialético que prometia transformações ainda permeadas de autoritarismo, e 

da filosofia da diferença que imaginava uma origem na qual nunca se chega” 

(SOARES, 2002, p. 44). 

A proposta tem como ideia o enfraquecimento do ser como única via possível de 

emancipação, onde a motivação ética é não-agressiva. Apesar de Vattimo inscrever seu 

pensamento em um processo de secularização, a filosofia à base de yorubanidade, por 

não estar calcada no entendimento de religião dogmática e de ir além de uma mera 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

prática ritualística, poderia apresentar certos traços comparativos com essa fragilidade 

em relação às estruturas fortes. Principalmente, quando o autor italiano fala do 

pensamento rememorativo (1988), onde “o ser já não necessita ser pensado como 

dotado de estruturas estáveis e, em definitivo, de fundamento” (p. 167), pois está se 

referindo a um pensamento “que pensa sempre o seu próprio objeto como diferido, 

como constitutivamente não-presente, é o Gedächtnis, o Andenken, a memória” (p. 

129). A rememoração, portanto, seria rememoração infinita, uma vez que a relação com 

o ser é sempre uma relação com o passado transmitido pela tradição.  E como a tradição 

é uma comunicação inter-geracional, cujas mensagens são trans-temporais, a vinculação 

se faz capaz de manifestar em formas coletivas, como os mitos e os ritos.  

Como aquilo que se requer rememorar não se expõe à possibilidade de uma 

presentificação plena, tampouco tal rememoração almeja desalienar a existência 

presente, superando o esquecimento do ser por meio de uma nova definição do 

ser, capaz de reunificar pensamento e ser no final da época da metafísica. 

(DUARTE, 2006, p. 230) 

Heidegger, uma das mais importantes referências de Vattimo, considera que toda 

presença é uma temporalidade estática, é ser em si mesmo fora de si e para além de si 

mesmo. Ou seja, ao mesmo tempo nós somos em si e para além de nós, portanto 

estamos permanentemente no entre-ser, em um eterno exílio. Porém, o ser foi esquecido 

pela racionalidade científica. De forma análoga, o ser heideggeriano é a Arkhé 

obscurecida pela metafísica, pelo pensamento dominante. Além disso, o filósofo alemão 

vislumbra uma forma mais autêntica de pensar, em que a linguagem não deixe 

transparecer de imediato a qualidade e o atributo do ser, o que o aproxima da 

obscuridade, típica do pensamento yorubá, cujo discurso da adivinhação é marcado pelo 

enigma. Ao mesmo tempo, para Vattimo (1989), “o ocultamento é mais originário 

porque... só devido a ele os entes singulares podem manifestar-se em primeiro plano e 

aparecer na verdade” (p. 77).  

Longe de um horizonte menos totalitário, um pensamento debole, próximo à 

concepção filosófica nagô, conduziria a uma verdade não violenta, ou melhor, à 

diversidade como a verdade do real concreto. E assim, inspirar o fazer organizativo, 

essencial para a retomada da idéia de comunicação como a partilha do comum. 

 

Conclusão: pela formulação de uma Comunicação Exusíaca 

“Exu não gosta dos que buscam o conforto sem sobressaltos” (SIMAS, 2013, p. 

16) e é esse sobressalto que pode servir como uma nova metodologia para a 
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Comunicação. O sobressalto pressupõe a passagem de uma ordem para outra, não 

dialeticamente, mas pulando de uma dimensão para outra. Os limites que são 

materialmente intransponíveis podem ser ultrapassados por um regime de pensamento 

que, embora distinto da dialética, seja solidário à razão e responsável pelo sentido.  

Trata-se de um pensamento analógico, em que a contradição está suspensa de modo a 

fazer com que um determinado predicado não elimine o seu oposto.  

O sobressalto, comandado por Èşù, opera uma conciliação ou uma semelhança 

formal entre os diferentes, entre os dessemelhantes. Distinguindo-se da relação tese-

antítese-síntese, a promovida pela analogia realiza a junção entre as superfícies, as quais 

se desdobram, evitando, assim, a profundidade. Pois é pelo alto que se consegue ampliar 

o campo de visão. Além disso, ao invés de antinomia como verdadeiro ou falso, o 

procedimento analógico ou exusíaco se orienta pela adesão a critérios de 

comunicabilidade de uma realidade a outra, ou seja, o que importa mesmo é ser capaz 

de transitar, independente do ter que falar. E uma vez que os afetos são análogos, a 

vinculação também o é. Logo, de forma análoga, a Comunicação vinculativa, a do 

sentido da partilha do comum, pode ser tratada como uma Comunicação Exusíaca.  

Ifá ensina que Exu é aquele que fuma o cachimbo e toca a flauta. Ele fuma o 

cachimbo como metáfora da absorção das oferendas e toca a flauta como ato de 

restituição do axé, a energia vital. Absorção, ingestão, doação e restituição são 

funções primordiais do Bará, o "Senhor do Corpo", em sua dimensão de Enu 

Gbarijó (Boca Coletiva, ou A Boca que tudo come). [...] Ifá diz ainda que em 

certa feita Exu foi desafiado a escolher, entre duas cabaças, qual delas levaria 

em uma viagem ao mercado de Ifé. Uma continha o bem, a outra continha o 

mal. Uma era remédio, a outra era veneno. Uma era corpo, a outra era espírito. 

Uma era o que se vê, a outra era o que não se enxerga. Uma era palavra, a outra 

era o que nunca será dito.  

Exu pediu imediatamente uma terceira cabaça. Abriu as três e misturou o pó das 

duas primeiras na terceira. Balançou bem. Desde este dia, remédio pode ser 

veneno e veneno pode curar, o bem pode ser o mal, a alma pode ser o corpo, o 

visível pode ser o invisível e o que não se vê pode ser presença, o dito pode não 

dizer e o não-dito pode fazer discursos vigorosos. Exu virou o Igbá Ketá - 

Senhor da Terceira Cabaça. É com ela que ele caminha pelo mercado, com o 

passo gingado, o filá, o cachimbo e o flautim. Vez por outra, Laroyê retira um 

pouco do pó da cabaça e sopra entre as mulheres e os homens [....] sempre nos 

desafia a serpentear, como a cobra coral de três cores que lhe pertence, as 

entranhas do mundo. (SIMAS, 2016, Sn.) 

Na prática, se está diante de uma cognição que compara radicalmente dois 

objetos e os faz se equivalerem para, então, juntá-los. É como se estivessem entrando no 

outro, semelhante a um processo de incorporação, onde há transformação pela 

hibridização e, ao mesmo tempo, manutenção. Em outras palavras, trata-se de tomar 

emprestado aspectos da cultura do Outro para a própria rotina e vice-versa. A 
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aproximação se intensifica proporcionalmente à radicalização simbólica que se efetua 

pelo pensamento da analogia. A partir de uma perspectiva filosófica yorubá, o 

dinamizador de práticas sociais e agente catalisador desse processo todo é Èşù, que 

transforma tudo e se mantém ao mesmo tempo. 

Por outro lado, a Comunicação se encontra literalmente em uma encruzilhada. 

Enquanto as disciplinas do pensamento social sofrem a crise da autossuficiência devido 

às barreiras epistêmicas que foram construídas por elas mesmas, a “Ciência do Comum” 

(SODRÉ, 2014) pode trilhar o caminho da transdisciplinaridade desde que 

indisciplinadamente, ou se mostrar como uma encruzilhada para o encontro entre os 

saberes, para além dessas fronteiras. Só que a Academia precisa aceitar que a “encruza” 

tem dono. Recomenda-se, antes de tudo, prudência, respeito e a preparação de um 

potente ebó para pedir licença e abertura dos caminhos. Laroyê!    
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