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Homens de Ferro: os ferreiros na África central no Séc. XIX. 

 

 

Resumo: Resenha de livro homônimo da própria autora publicado pela Alameda Casa 

Editorial/FAPESP, 2011. Essa resenha apresenta alguns dos múltiplos papeis desempenhados dos 

ferreiros na África central, tratados no livro. O presente texto foi publicado inicialmente na Revista 

Afro B, do Museu Afro Brasil, no.04, Junho de 2011, p.34. A Revista Afro B foi editada entre 

dezembro de 2010 e junho de 2011, com o total de quatro números. Ela fazia parte de um programa 

chamado Cultura Viva, do Ministério da cultura e teve apoio da Secretaria de Cidadania Cultural, 

servindo de intermediária editorial para os grupos que desenvolviam atividades culturais chamados 

Pontos e Pontões de Cultura. 
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O conhecimento da metalurgia do ferro na África central é bastante antigo. O impacto da 

presença do ferro nessa extensa área afetou as relações sociais e econômicas das populações 

locais de tal maneira que os profissionais que dominavam esse saber passaram a ter uma 

posição cada vez mais diferenciada dentro das sociedades. A importância desses ferreiros 

aparece nos mitos abundantes em toda a África central. Esses mitos, cuja figura do especialista  



 

do ferro aparece em destaque, geralmente relacionam esses homens à realeza, ao poder e ao 

mundo invisível. 

Os ofícios ligados à transformação da natureza eram considerados extremamente importantes 

e ao mesmo tempo perigosos. Dessa forma, a exploração do ferro pelos ferreiros africanos era 

realizada a partir do cumprimento de regras e rituais associados a esferas não humanas. Assim, 

o sucesso da fundição do ferro dependia também de elementos que não estavam diretamente 

ligados ao processo técnico. Os ferreiros da África central não tinham o papel apenas de produzir 

o ferro ou de manufaturar artigos como facas e enxadas. Em muitas localidades, eles eram 

considerados reguladores da fertilidade por estarem associados aos espíritos da terra, 

desempenhando importantes funções junto ao chefe. Em outras regiões, os ferreiros tinham um 

papel de extrema importância nas cerimônias de entronização e morte de reis. Além disso, como 

fazia parte da função do ferreiro circular para procurar novas minas ou vender suas produções, 

esses especialistas acabavam trocando conhecimentos e levando até suas comunidades 

informações e notícias de outras regiões. 

Esses antecedentes são preciosos para a compreensão das tensões provocadas a partir do 

contato entre africanos e portugueses, principalmente no que diz respeito ao controle das 

riquezas minerais do continente, que perpassaram o século XIX. Enquanto os europeus tinham 

basicamente um interesse econômico nesses minerais, os nativos possuíam uma concepção 

bastante diferente.  

Além das disputas pelo controle das minas, é também a partir do século XIX que ocorre a 

intensificação do chamado comércio legal e, portanto, a entrada de produtos industrializados, 

inclusive feitos em ferro, além das armas de fogo.  A entrada de mercadorias europeias, como 

as armas de fogo, no entanto, não prejudicou o trabalho desses especialistas, pois, além dos 

africanos não terem substituído as armas tradicionais pelas armas de fogo, rapidamente esses 

profissionais desenvolveram as técnicas necessárias não apenas para consertá-las, mas também 

para reproduzi-las. Esse conhecimento, desenvolvido rapidamente por esses ferreiros, ampliou 

ainda mais as suas formas de trabalho. O aumento da violência ocasionado pela concorrência 

comercial exigiu a presença cada vez mais constante de ferreiros nas caravanas comerciais para 

manter as armas de fogo portadas pelos carregadores em pleno funcionamento.. Esses ferreiros 

tinham o papel não apenas de manter essas armas em pleno funcionamento, mas eram também 

responsáveis pela “sacralização” das mesmas através da agregação de materiais ligados à 

proteção dos espíritos. 

O livro Homens de ferro. Os ferreiros na África central no século XIX busca, dessa forma, compreender a 

atuação desses especialistas do ferro diante das muitas transformações ocorridas no século XIX. 



 

É possível afirmar que os ferreiros são, certamente, figuras que sintetizam os processos vividos 

na África central nesse período. Os múltiplos papéis desempenhados pelos ferreiros dentro de 

suas próprias comunidades acabaram facilitando a adaptação desses às novas realidades. Além 

disso, sempre fez parte do trabalho desses profissionais a circulação por regiões longínquas, 

habitadas por povos culturalmente distintos, mas que possuíam em comum a necessidade do 

ferro. Por isso, lidar com o desconhecido e com o novo nunca representou um problema para 

esses homens. 

 

 


