
“Nkaringana wa nkaringana”. É assim que se inicia a contação de histórias 

à volta da fogueira, no sul de Moçambique: como uma forma de dizer “era uma 

vez”, na língua Bantu. No final do dia, início da noite, os membros de uma família 

e da comunidade se juntam à volta de uma fogueira para ouvir e contar histórias. 

As rodas de conversa, com esses guardiães, constituem o espaço de 

transmissão de conhecimento de geração para geração, através da oralidade. 

As histórias narradas são mecanismos para refletir e repensar o presente, as 

atitudes e o futuro. 

 

Os minkaringana, Xitiku ni mbawula (histórias à volta da fogueira) são 

meios de transmissão e assimilação do legado ancestral. Enquanto formas 

expressivas e de linguagem através das quais os moçambicanos interpretam, 

compreendem e (re-) significam o meio no qual vivem, são simultaneamente 

modos pelos quais podemos ler estes povos. 

 
 

Em Salvador, na Casa do Benin, propusemos uma oficina que começasse 

assim: com minkaringana (histórias). No centro da roda, ao invés de uma 

fogueira, colocamos um objeto, um recadé (ou recado, em português). 

 

O recadé constitui uma mensagem em si mesmo, que atravessa espaços 

geográficos, simbólicos e temporais. É um objeto que torna operante um 

potencial dinâmico de poder, com contextos e finalidades diversos, e com 

possibilidades de tradução que escapam a lógicas ocidentais. Podemos pensá-

lo, então, como objeto de resistência, que sobrevive e chega até nós, hoje. Algo 

que só pode ser lido por quem souber ler. Eis aí sua resistência e re-existência: 

“pedra dura ao luar”1. Também fala-nos do intraduzível e do que não se pode 

alcançar, quando a forma de entender que usamos baseia-se no pensamento e 

na razão. 

 

Aqueles que portam o recadé, tornam-se mensageiros (recadeiros) e, 

assim reconhecidos, podem passar por todos os lugares (passe-partout). Assim, 

os ‘objetos em trânsito’ colocam também as pessoas em movimento. Eles 

                                                        
1 Maria Gabriela Llansol, em “O sonho de que temos a linguagem”.  



transcendem o que se vê e guardam diversas possibilidades interpretativas. A 

sua própria história é resultado de muitas mãos, um plano, técnicas manuais, 

uma terra e um lugar onde é feito, cruzamentos, encontros e desencontros. 
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Oficina com Nyimpini Khosa e Lia krucken na Casa do Benin. Foto: Lucas Feres 

 

 

 



 
Recadé Zoomorfo. Foto: Le Petit Musée de la Récade, Benin 

 

 
Recadé encontrado em Berlim, escrito em linguagem binária. Foto: Lia Krucken, 2019 

 

 



 
Objetos com raízes. Instalação de gravuras e desenhos sobre papel, em exposição do Museu 

Afrobrasileiro até fevereiro de 2020. Foto: Adriano Machado. 

  


