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EDITORIAL 

 O número sete do boletim Notícias Asgardianas tem o prazer de 

apresentar 11 artigos e 1 resenha, de vários pesquisadores, sobre as mais 

recentes investigações sobre a runologia, ou seja, o estudo das inscrições rúnicas 

e sua história.  

 Os artigos examinam, à luz de evidências arqueológicas, temas que vão 

desde a etimologia da palavra runa, remontando ao alfabeto fenício, e todas as 

suas conotações misteriosas, principalmente nas línguas bálticas, até os tipos de 

práticas mágicas existentes na Europa desde a Antiguidade, principalmente as 

ligadas à feitiçaria e maldições envolvendo as runas, mostrando que essa 

tradição milenar, influenciada pelo Oriente antigo, também existiu na 

Escandinávia da Era Viking.  

 Desse modo, um dos artigos mostra os problemas e desafios futuros da 

runologia, vista como disciplina filológica, partindo da análise criteriosa das 

diversas inscrições rúnicas publicadas em edições acadêmicas disponíveis. Em 

outro artigo, o autor reflete sobre a pedra rúnica de Sparlösa, que contém, além 

de referências a batalhas e a Uppsala, várias imagens onde se podem ver um 

confronto entre quatro animais, um conjunto pictórico enigmático com 

múltiplos elementos, incluindo um navio e um cavaleiro de espada erguida, 

tudo sugerindo tratar-se da representação de um funeral nórdico.  

 A resenha, por sua vez, apresenta e divulga a obra de Manuel Velasco, 

Breve história dos vikings, que sintetiza a história e a sociedade nórdica, 

recomendada aos iniciantes ou a todos aqueles que buscam informações sérias 
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sobre um tema popular, mas que ainda não conhece muitas publicações 

acadêmicas em língua portuguesa. 

Por fim, o boletim apresenta as notícias do NEVE, contendo informações 

úteis e diversificadas sobre a criação e os objetivos do grupo; notícias de outros 

grupos; a aprovação do projeto do historiador Ricardo Menezes no Programa 

de Pós Graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da 

Paraíba; citações Internacionais dos artigos de Johnni Langer: The origins of the 

imaginary viking, publicado no periódico Viking Heritage Magazine (n. 4, 2002, 

Universidade de Gotland – traduzido ao francês no livro L´ Europe des Vikings, 

2004) e Galdr e feitiçaria nas sagas islandesas (Brathair 9, 2009), citado por 

Helen Leslie da Universidade de Bergen, Noruega. 

Prof. Ms. João Bittencourt de Oliveira – UERJ/NEVE 
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DOSSIÊ: RUNAS E RUNOLOGIA 

 

RUNAS: UMA INTRODUÇÃO 

Runa é uma palavra cuja etmologia está ligada a “mistério”. Há a 

possibilidade de derivação das línguas bálticas ou mesmo fino-úgricas, nas 

quais os significados do termo transitam próximos a “falar”, “cantar”. 

Exemplificando, o termo empregado para os diversos cantos do Kalevala, épico 

finês, é “runo”. Em letão, língua báltica indo-europeia, o verbo runat significa 

“falar”. Uma runa é nada mais que uma letra constituinte de um alfabeto – no 

caso específico, o alfabeto rúnico. Há mais de uma série de agrupamento de 

caracteres que chamamos de “rúnicos”, incorporando povos germânicos da 

Europa continental, nas ilhas britânicas e principalmente na Escandinávia. 

Todos tem em comum o fato de serem meios de expressão próprios de 

populações de língua germânica, em suas diversas ramificações.  

Assim como a maioria dos alfabetos europeus, a origem longínqua da 

escrita rúnica remonta ao alfabeto fenício. Do mediterrâneo, tal sistema de 

escrita revolucionário, baseado em fonemas simples (ao invés de sílabas e/ou 

conceitos) percorreu um longo caminho por diversas terras, tomando diversas 

formas e influências, tornando-se a forma de expressão de número incontável 

de povos. No caso das populações germânicas, há certa discussão na academia 

sobre a derivação específica de seus caracteres, mas a opinião de maior aceite 

entre os estudiosos, desenvolvida simultaneamente por Marstrander e 

Hammarströmm entre as décadas de 1920 e 1930, considera as runas como 

caracteres derivados de alfabetos da região norte da Itália e da Etrúria, 

transformando assim a escrita rúnica em alguma espécie de primo distante do 

alfabeto latino com o qual nos expressamos - do qual, possivelmente incorporou 

algumas influências (ELLIOT, 1963: 06s). Tal derivação teria se dado em 

período no qual as inscrições do norte da península itálica não estariam ainda 

extintas, a despeito da existência e predomínio do latim, e ocorreu pelo contato 
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de alguma tribo germânica (os Marcomanni, para Marstrander; os Cimbri, para 

Altheim e Trautmann) com povos norte itálicos, provavelmente célticos. 

Tal afirmação não é de difícil confirmação. Basta notar que uma série de 

caracteres rúnicos são muito similares às próprias letras com as quais estamos 

escrevendo este artigo. Por exemplo o “F”, “U”, “R”, o “I”, o “M” (em algumas 

derivações), o “S”, o “T”, o “B”, e assim por diante. Na maior parte dos casos é 

possível traçar a conexão epigráfica, demonstrando conexões entre caracteres 

que, à um olhar simples, dificilmente seriam aparentados: 

 

Figura 1: “Runes and North Italic letters”. Obtido em: ELLIOT. Runes: an introduction. 

Manchester: at the University press, 1963, p. 08.   

Existem evidências arqueológicas de que a escrita rúnica era conhecida já 

no século II. Seu uso se estendeu por toda a Idade Média, e em alguns casos foi 

paralelo ao emprego do alfabeto latino. Na região sueca da Dalecarlia, seu uso 

foi registrado ainda na Idade Moderna.  O alfabeto rúnico é conhecido como 

“fuþark” ou variantes deste nome (como “futhorc”). Deve-se à ordem mais 

comum em que os fonemas destas escritas são listados: f, u, þ, a, r, k, h, n, i, a, s, 

t, b, m, l, R. 
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Há diversos variantes do fuþark, de acordo principalmente com o número 

de caracteres e um critério cronológico. Sua primeira forma é chamada de 

antigo fuþark. Esta forma (e suas variantes) foram empregadas tanto na Europa 

continental (entre os séculos II-IX) quanto na Escandinávia (nos séculos VII-

VIII). Possuía basicamente 24 caracteres: 

 

Figura 02: “Den utnordiska runraden”. Obtido em JANSSON, Sven. Runinskirfter i 

Sverige. Uppsala: Esselte Herzogs, 1984, p. 13. 

Entre os séculos VIII e IX as modificações nas línguas germânicas foram 

acompanhadas por mudanças também nas formas de escrita, que acarretaram 

uma simplificação e diminuição no número de caracteres, reduzidos para 16. 

Esta nova forma foi chamada de Novo fuþark, e foi empregada primordialmente 

na Escandinávia, principalmente nas Estelas rúnicas. Possui duas variantes, 

chamadas “runas normais”, ou de “ramas/pernas compridas”, e “Runas de 

ramas/pernas curtas”: 

 

Figura 03: “Den 16-typiga runradens två varianter: Normalrunor, Kortkvistrunor”. 

Obtido em JANSSON, Sven. Runinskirfter i Sverige. Uppsala: Esselte Herzogs, 1984, p. 28. 

Outro grupo de variações importante é chamado de fuþork anglo-saxão, ou 

inglês. Continha entre 26 a 33 caracteres dependendo da região e variante 

(Thames, Vienna, Codex Othonis, Ruthwell, etc.). Foi empregado 

principalmente entre os séculos V-XI na Inglaterra anglo-saxã, registrando 

escritos em antigo inglês e antigo frísio (ver figura 04). Existem diversas outras 



 

                 Notícias Asgardianas n. 7, 2014, Dossiê: Runas e Runologia Página 8 

variantes; por exemplo, as chamadas “runas marcomânicas”, empregadas no 

continente entre os séculos VIII-IX, as “medievais”, encontradas na 

Escandinávia dentre os séculos XII-XV, e as dalecarlianas, usadas na Suécia tão 

tardiamente como o período compreendido dentre os séculos XVI-XX. Possuem 

características dos grupos descritos acima. 

 

Figura 04: “Old English futhorcs and the Ruthwell runes”. Obtido em: ELLIOT. Runes: an 

introduction. Manchester: at the University press, 1963, p. 39.   

A distribuição das inscrições rúnicas 

Existe por volta de 6.000 inscrições rúnicas na Escandinávia, 

aproximadamente a metade em monumentos de pedra (ZILMER, 2005: 38). O 

restante é encontrado principalmente em objetos de madeira, mas também de 

metal e osso, como ferramentas, armas, moedas, sinos de igreja e pias batismais.  

O uso da escrita provavelmente não foi restrito aos extratos mais elevados 

da sociedade. Esta ideia de restrição é passada por uma soma de fatores: o 

melhor estado de conservação das inscrições monumentais, registrada em 

pedra, e erigidas por pessoas de recursos; relatos de origem aristocrática, como 

o contido na Egilssaga, no qual o skaldr e aristocrata Egil corrige um uso errôneo 
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da escrita rúnica, com propósitos mágicos, feito por alguém de extrato social 

inferior – uma passagem muito rica para discussões sobre letramento, conflitos 

culturais e sociais, e mesmo religiosidade. Por fim, a ideia preconcebida de que 

a escrita está sempre associada à um extrato social “superior”. 

Entretanto, há de se notar que o entalhe de uma inscrição rúnica – que 

consiste principalmente de traços horizontais – necessita apenas de uma faca ou 

objeto cortante e um pedaço de madeira. Foram encontrados muitos objetos 

contendo atividades do cotidiano, possíveis contratos de venda, objetos com o 

nome de seu dono, que revelam um uso mais difundido do que se imagina. Um 

paralelo interessante pode ser traçado com ao achado de cartas e bilhetes 

escritas por crianças em carta de bétula na cidade de Novgorod, na Rus´- a 

Rússia medieval. Cidade de antigo predomínio escandinavo, acrescenta 

elementos interessantes à discussão do letramento nas regiões de contato 

multicultural ou ditas “periféricas” da Europa no medievo.  

Arqueologicamente, a escrita é uma tecnologia, uma técnica. Como tal, seu 

domínio apresenta vantagens a seu portador, àquele que a domina. Destarte, 

pode ser empregada como forma de dominação e poder. O relato da Egilssaga, 

por exemplo, pode revelar ao estudioso nuances interessantes das sociedades 

escandinavas, como a gradual concentração de poder e terras da parte de elites, 

e a tentativa das mesmas de se assegurar para si o domínio de técnicas que 

garantam privilégios. Enfim, é possível que o número de objetos com escritas 

rúnicas tenha sido muito maior. A natureza perecível do material no qual foram 

confeccionadas – na maior parte das vezes, madeira – restringe o acesso que 

temos à esta informação.  

A maior parte do material que possuímos consiste em estelas rúnicas – 

monumentos erigidos em pedra contendo inscrições no futhark, em sua maioria 

no novo futhark de 16 caracteres. O costume de se erigir e entalhá-las começou 

no período das migrações, mas floresceu do final do X ao início do XII (+- 970-
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1170). Possuem-se perto de 2.300 inscrições deste período, distintas dos 

períodos anteriores e posteriores (SAWYER 2008[2000]: 11).  

As inscrições das estelas mais antigas são contrastantes, díspares, difíceis 

de agrupar por generalizações: algumas, mais longas, são obscuras, com o 

conteúdo variando grandemente, e algumas possuem fórmulas mágicas. As 

estelas posteriores são mais similares entre si, tanto em forma quanto em 

conteúdo. Suas inscrições são geralmente claras e factuais, bastante similares 

entre si na linguagem, fórmulas e conteúdo. A maior parte das estelas dos 

séculos X e XI foram erigidas para pessoas mortas. Praticamente todas 

inscrições iniciam-se com uma fórmula memorial contendo quem erigiu a estela 

– o patrocinador -  e em memória de quem foi erigida – o homenageado. Em 

cerca de 90 % dos casos há alguma relação de parentesco entre ambos 

(SAWYER, 2008[2000]: 59-68). Frequentemente as estelas providenciam 

informações adicionais do patrocinador ou homenageado: status social, títulos, 

viagens no estrangeiro, feitos militares, causa e local de morte. Algumas 

inscrições terminam com o nome do entalhador. 

Feitiços, encantos e invocações de deuses pagãos são muito raros. 

Ocorrem na Dinamarca mas são excepcionais na Suécia aonde, ao invés disso, 

cruzes e orações cristãs são muito comuns, especialmente na região de 

Uppland. Apenas 10% das estelas referem-se a movimentos vikings. Destas, 

mais que 3/4 fala de vikings caídos nas regiões de leste. O restante das estelas 

trata de questões do cotidiano, herança e memória. 
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RUNAS: FIXANDO A ORALIDADE 

As runas são caracteres que formam um alfabeto que nos fornece dentre 

outras coisas textos de um período onde a oralidade tinha grande força e a 

escrita tinha um menor grau de utilização, o período pré-cristão dos povos 

nórdicos. Podemos encontrar as runas gravadas no mundo nórdico pré-cristão 

em pedras, pedaços de couro, pedaços de metal e em inúmeros objetos como 

broches, colares e pingentes.  

As runas podiam decorrer de forma abreviada onde cada caractere ao 

representar um som acabava por se conectar a uma dada palavra como, por 

exemplo, a runa  que apresentava o som de fé que em nórdico antigo se referia 

a boi. Contudo em sua maior parte os caracteres rúnicos são encontrados na 

formação de palavras e textos que podiam ser gravados também junto de 

símbolos que não necessariamente faziam parte deste alfabeto, mas que de 

forma imagética eram fortemente reproduzidos pelos povos nórdicos como o 

caso da suástica.  Sendo assim pretendemos nesse breve artigo nos lançar ao 
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estudo das runas pautado em uma principal questão: o que pretendiam 

transmitir os povos nórdicos pré-cristãos na fixação dessas palavras e textos? 

A interpretação dessas inscrições já suscitaram diferentes compreensões 

e grandes debates historiográficos e literários. Contudo os estudos como os dos 

historiadores e arqueólogos Mindy MacLeod e Bernard Mees no livro Runic 

Amulets and Magic Objects passaram a traçar certas compreensões gerais sobre 

essas inscrições as dividindo em nove, sendo essas: as runas de deuses e heróis; 

as runas de amor e fidelidade; as runas de proteção; as runas de fertilidade; as 

runas de cura; as runas utilizadas em rituais pré-cristãos; as runas pertencentes 

a amuletos cristãos; as pedras rúnicas de sepultamentos e as runas de maldição 

(Macleod; Mees, 2006). 

As inscrições de deuses e heróis, de amor e fidelidade, de proteção, de 

fertilidade, de cura e de maldição partilham em comum seu sentido 

propiciatório que pretende auxiliar seu dono em conquistas amorosas, 

proteções em batalha, proteções de doenças, na conquista de um ser amado, na 

geração de fertilidade da mulher e da terra dentre outras inúmeras coisas. Os 

objetivos propiciatórios revelam as runas como um saber que pretende conectar 

os homens com os deuses e garantir por meio dessa comunicação auxílios 

divinos na esfera humana. 

Analisando as runas pelos mitos chegamos a reconhecê-las como parte 

de um saber iniciático, o sacrifício praticado por Odin em busca do 

conhecimento nos revela as runas como algo mágico. O sacrifício do deus 

caolho para adquirir o conhecimento rúnico está presente na Edda Poética. Odin 

enforca-se na árvore da vida Yggdrasil e fere-se por uma lança, dedicando esse 

autossacrifício a seu próprio nome (Edda Poética, Havamal 138-145). Mircea 

Eliade assim analisou tal feito: 

Odhinn conta como obteve a runa, símbolo da sabedoria e do poder 
mágicos. Suspenso durante nove noites na árvore Yggdrasil, ‘ferido 
pela lança e sacrificado a Odhinn, eu mesmo sacrifico a mim mesmo, 
sem alimento nem bebida, eis que a runa, ao meu chamado, se 
revelou’. Obtém assim a ciência oculta e o dom da poesia. Trata-se, 
sem dúvida, de um rito de iniciação de estrutura paraxamânica. 
Odhinn permanece enforcado na árvore cósmica. 
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[...] Ferindo-se a si mesmo com a lança, abstendo-se de água e de 
alimento, o deus sofre a morte ritual e adquire a sabedoria de tipo 
iniciático (ELIADE, 1983, p. 177-178).  
 

Odin é, portanto, um deus conectado aos rituais xamânicos. Ele sofre 

mortes rituais de diversas maneiras, porém renasce com grande sabedoria. 

Esses rituais de morte e ressurreição são tratados como iniciações aos xamãs, 

tendo Yves Lambert escrito sobre isso em seu livro denominado O nascimento 

das religiões: “Em alguns mitos, um espírito auxiliar devora o xamã e depois o 

regenera no momento de sua adoção” (LAMBERT, 2007, p. 52). As runas assim 

compõem parte dos saberes do deus Odin e se caracterizam como mais um 

componente dos rituais da antiga religião nórdica. 

Contudo as runas não possuem apenas um caráter de comunicação entre 

as esferas humanas e divinas, estas foram fixadas também em textos que 

propunham outras perspectivas, como é o caso das pedras rúnicas de 

sepultamento. Pedras essas onde as mensagens encontradas têm por muitos 

momentos o objetivo de rememorar o morto e homenageá-lo, deixando seu 

nome gravado em uma perspectiva eterna entre os homens daquela localidade. 

Dentre as pedras rúnicas de sepultamento temos, por exemplo, a de 

Västmanland na Suécia gravada a mando do marido de Odindisa quando da 

morte da mesma e rememorando essa como uma grande matrona de sua casa e 

de sua fazenda, aquela que tomava conta de seu lar. 

Ainda dentro da perspectiva das pedras rúnicas de sepultamento 

podemos citar a pedra de Evje na região de Galteland na Noruega, pedra que 

além de rememorar um guerreiro nos deixa dados históricos importantíssimos, 

na inscrição da pedra se pode ler: “Arnsteinn ergueu essa pedra em memória de 

Bjor, seu filho. Ele foi morto em Lith quando do ataque de Knut a Inglaterra”. 

Podemos assim saber que Bjor foi morto por volta de 1015-1016 quando o rei 

Knut atacava a Inglaterra com sua armada, além de poder reconhecer nas runas 

uma forma de fixação não apenas das lembranças do morto, mas também das 

lembranças que marcam a historia de um dado povo como foram as invasões 

norueguesas a Inglaterra. 
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Figura 1: Mjölnir com runas encontrado na Dinamarca (Ilha de Lolland), século X. Fonte: 
http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/06/2014/the-hammer-of-thor 

Além das pedras rúnicas de sepultamento podemos também analisar 

inscrições como as fornecidas por um martelo de Thor encontrado na ilha de 

Lolland na Dinamarca. O mesmo fora fabricado no século X, momento no qual 

a fabricação dos amuletos do martelo de Thor ganhavam força, devido muito 

provavelmente ao seu contraponto com os amuletos com o formato da cruz de 

Cristo que se tornavam populares com a cristianização da Escandinávia. O 

martelo encontrado em Lolland se torna especial ao ser o único a apresentar 

inscrições rúnicas até hoje, esse fora provavelmente utilizado como um 

amuleto, feito de bronze e prata. O martelo possui em um de seus lados 

motivos espiralados já encontrados em outros martelos do mesmo tipo, mas em 

um de seus lados possui inscrições rúnicas onde se pode ler: “esse é um 

martelo”.  

A dada inscrição rúnica acaba por não apresentar um caráter 

propiciatório e nem um contato entre esferas humanas e divinas, além de não 

rememorar um morto da região e nem fatos importantes que marcaram a 

história desse povo.  A inscrição acaba por ser de caráter de identificação do 

dado objeto o reconhecendo não como a cruz de Cristo e sim como um martelo 

de Thor, inscrição que ganha importância dado o momento histórico de sua 

produção, no qual ambos os amuletos se tornavam de grande reprodução e no 

qual o martelo de Thor e a cruz de Cristo acabavam por influenciar um ao outro 

a ponto de ambos poderem ser confundidos. 

http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/06/2014/the-hammer-of-thor
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Podemos notar a confusão entre o martelo de Thor e a cruz de Cristo pela 

Saga do rei Haakon, conhecido por sua tentativa de cristianização da Noruega 

sem utilização de forças bélicas e sem proibir os cultos da antiga religião 

nórdica, Haakon é obrigado pelos aristocratas de seu período a participar de 

uma cerimonia sacrifical. Durante o ato da consagração da taça em homenagem 

aos deuses, o rei Haakon faz o sinal da cruz, a fim de se proteger dos antigos 

poderes da antiga religião nórdica, porém tem seu sinal recebido como uma 

ofensa pelos aristocratas, que fazem com que Haakon se retrate e eis que nesse 

momento um de seus amigos lhe defende alegando que o sinal da cruz era na 

verdade o sinal do martelo de Thor (Saga do rei Haakon 17). 

Portanto podemos entender a inscrição rúnica do martelo encontrado em 

Lolland como uma identificação do dado amuleto, inscrição que nos remete a 

outras utilizações para o alfabeto rúnico. Concluímos assim que as runas não 

possuíam sua utilização como algo exclusivamente magico, pretendendo o 

contato entre as esferas humanas e divinas, mas seu caráter de saber 

componente da antiga cultura nórdica se caracteriza como mais uma forma de 

escrita onde diferentes motivos textuais podem se revelar. Assim os nórdicos 

pré-cristãos não eram um povo que tinha seus conhecimentos propagados de 

forma excepcionalmente oral, mas sim um povo que contava com uma escrita 

que deve ser cada vez mais revelada pelos trabalhos de arqueólogos e que se 

torna assim mais uma das fontes para o estudo dessa cultura. 
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RUNOLOGIA: PROBLEMAS E DESAFIOS FUTUROS 

 Muitas das inscrições rúnicas estão agora publicadas em edições 

acadêmicas e quase todas estão disponíveis de alguma forma. Porém o trabalho 

para os runólogos está longe de acabar. Agora é o momento de utilizar esse 

material, quem tem sido, a maior parte, inventariado, ao menos em uma 

perspectiva linguística. Historiadores de todos os tipos já começaram a explorar 

os textos rúnicos, porém ainda há muito mais a ser compreendido. A Runologia 

como disciplina é, entretanto, primariamente filológica. Até que uma inscrição 

seja propriamente publicada e seu sentido solidamente estabelecido, o texto não 

pode ser utilizado por outros pesquisadores. E há muito a ser feito nesse 

campo. Muitas passagens ainda são obscuras por causa de equívocos ou 

deteriorações. Como o material não é muito extenso, mesmo algumas poucas 

inscrições podem fazer uma diferença significativa. Muitos nomes são mal 

interpretados ou ainda mantidos sem interpretação alguma. Além disso são 

frequentemente achados os sobrenomes mais incomuns, material que melhor 

nos informa sobre os padrões de nomes. Nomes pessoais foram analisados 

erroneamente em relação ao sexo de seus portadores, o que pode levar os 

historiadores a conclusões errôneas. 

http://www.heimskringla.no/wiki/Saga_Hákonar_góða
http://www.sacred-texts.com/neu/poe
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 Nós também possuímos um parco entendimento das situações de 

comunicação dos textos rúnicos: quem e quantos poderiam ler e escrever runas? 

Quais eram as ferramentas mentais usadas para decodificar uma inscrição e 

quais eram exatamente as regras ortográficas? Sabendo que as runas são 

ambíguas, nós temos que empregar um cuidado extra determinando quais 

interpretações são absolutamente possíveis e qual é obviamente a correta, ou, ao 

menos, a mais provável. Qual papel as inscrições absurdas (“nonsense”) 

cumprem no corpus? Por qual razão alguém gravaria um texto rúnico, ou parte 

de um, que não faz sentido, são essas passagens e inscrições realmente sem 

sentido? Os primeiros passos em torno do entendimento desses problemas 

complexos já foram dados, mas muito ainda necessita ser feito. 

 

 Sobre os tópicos linguísticos, há um índex para as inscrições rúnicas 

suecas e que está sendo traduzido para o inglês 

(http://runicdictionary.nottingham.ac.uk/). Há, ainda, estudos em livros sobre 

alguns fenômenos ortográficos e fonológicos, além de muito material em 

línguas antigas escandinavas. Porém ainda não há um dicionário adequado de 

linguagem da Era Viking, nem gramática que lide com a fonologia, morfologia 

e sintaxe, ou mesmo um manual de runologia. Tudo sobre esses tópicos precisa 

ser escrito, sobretudo em razão de que muitas reinterpretações tendem a vir de 

tal trabalho. 

 Outro grande esforço da pesquisa runológica deve ser direcionado em 

torno dos runógrafos, os artistas que gravam as inscrições da Runestone e, em 

alguns casos, assinam com seus nomes. Muitos runógrafos têm recebido 

alguma atenção, em extensa consideração a dupla Asmundr Kárason e Ǿpir. 

Uma monografia foi publicada sobre todos os artistas de uma região e uma 

http://runicdictionary.nottingham.ac.uk/
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outra sobre os aspectos técnicos da gravação de runas. Ainda assim estamos 

longe de entender todas as importantes circunstâncias em relação aos 

runógrafos: vários deles cooperavam entre si e, se isso ocorresse, havia um 

padrão sobre quem era responsável pela inscrição rúnica (ou quais partes) e 

pelas partes ornamentais? Por que há apenas algumas certas inscrições 

assinadas, essas assinaturas sempre indicam quem realmente fez o trabalho? 

Haviam “escolas” de artistas com mestres e pupilos? A ortografia do runógrafo 

era influenciada pelo dialeto, região, colegas ou clientes dele ou dela? 

 O estudo de runologia é antigo, mas ainda está engatinhando. As 

Runestones da Era Viking têm recebido muita atenção, porém ainda possuem 

muito para contribuir com nosso conhecimento sobre a sociedade e a linguagem 

contemporânea a elas. Outras inscrições, por exemplo, nos chamados amuletos 

rúnicos, estão só agora sendo estudados como um grupo. O material rúnico 

pode não ser extenso, mas é de riqueza, diversidade e importância 

extraordinária. 

Artigo de Henrik Williams, tradução de Pablo Gomes de Miranda. 

Fonte: WILLIAMS, Henrik. Runes. In: BRINK, Stefan (Org.). The Viking World. 

London: Routledge, 2012, pp. 287-288. 

 

SPARLÖSA: UM FUNERAL NUMA PEDRA RÚNICA? 

 A pedra rúnica de Sparlösa, listada na Samnordisk runtextdatabas como Vg 

119, é por ventura uma das mais fascinantes. Não apenas pelo texto, que 

contém referências a batalhas e a Uppsala, ou pela antiguidade, dado que está 

datada do século IX (Larsson 2007: 417), mas também pelas várias imagens que 

contém. De um lado, vê-se um confronto entre quatro animais; do outro, um 

conjunto pictórico enigmático com múltiplos elementos, incluindo um navio e 

um cavaleiro de espada erguida (Figura 1). À falta de um índice explicativo na 

própria pedra, o significado exacto da imagem é uma incógnita, dando por isso 
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azo a diferentes teorias. E olhando para os diversos elementos, cruzando-os 

com fontes escritas e arqueológicas, é possível argumentar que se trata da 

representação de um funeral nórdico. 

 

Figura 1: Lado sul da pedra rúnica de Sparlösa. © Rolf Broberg (Wikimedia). 

  

A figura central do conjunto é uma embarcação encimada duas aves no 

mastro. Não é possível dizer ao certo de que espécie, dado que os traços não são 

específicos a esse ponto, mas em todo o caso são certamente aves. Por cima do 

barco está uma estrutura estranha. Os contornos gerais sugerem talvez uma 

casa, mas o círculo ao centro e o que parecem ser dois telhados levantam 

dúvidas. Talvez seja uma janela e um escudo ou então o sol, por ventura 

assinalando um local celestial. Não há certezas quanto ao elemento superior da 

pedra, mas o inferior, situado debaixo do navio, é claro: um homem a cavalo de 

espada na mão e, atrás dele, um outro animal, talvez um cão ou um lobo. Há 

vestígios de outra criatura à frente do cavalo, mas o desenho está demasiado 

danificado para permitir uma análise. E há ainda dois animais que estão entre o 



 

                 Notícias Asgardianas n. 7, 2014, Dossiê: Runas e Runologia Página 20 

cavaleiro e o barco: um tem apenas uma forma genérica, mas o outro apresenta 

várias pintas. Por fim, ao longo do lado direito da pedra, vemos formas 

onduladas e redondas cujo significado não é claro, se é suposto representarem 

vegetação ou outra coisa. O sentido de alguns destes detalhes talvez fosse 

discernível no passado, quando a pedra teria múltiplas cores vivas, mas hoje 

temos apenas os contornos a vermelho e muitas dúvidas pelo meio. Estará a 

imagem a representar cenas da vida quotidiana? É uma hipótese que não pode 

ser posta de parte, uma vez que cavaleiros, animais, casas e barcos encimados 

por aves são imagens comum do dia a dia. Talvez seja uma representação das 

actividades favoritas do defunto em honra de quem a pedra foi erguida, do 

mesmo modo que cenas bucólicas ou de caça surgem representadas túmulos da 

Antiguidade Clássica e da Idade Média. Pode até haver um elemento de 

exotismo por via do animal com pintas, que pode ser um leopardo ou uma 

chita, espécies com as quais os nórdicos talvez tenham contactado – ou pelo 

menos representações artísticas delas – graças às suas viagens a Bizâncio e ao 

Mediterrâneo oriental. Mas há outra hipótese, igualmente provável, que é a de 

que se trata de um registo pictórico de um funeral, por ventura o da pessoa que 

foi homenageada pela pedra. 

 As pistas encontram-se, em primeiro lugar, naquela que é não só uma 

descrição detalhada, mas também um testemunho na primeira pessoa de uma 

cerimónia fúnebre nórdica: o relato de Ibn Fadlan. O autor foi um embaixador 

árabe dos Abássidas, partindo de Bagdad rumo ao extremo leste europeu no 

ano 921. Foi durante essa viagem que, junto ao rio Volga, Ibn Fadlan encontrou 

um grupo de Rus, nome pelo qual eram conhecidos os vikings na Europa 

oriental, e assistiu ao funeral de um líder nórdico, deixando-nos uma descrição 

de uma cerimonia dramática e violenta: o sacrifício de uma escrava que se 

ofereceu para ser morta e que foi tratada como uma princesa nos dias que 

antecederam a cremação do falecido; o uso de uma embarcação como pira 

fúnebre, carregada de utensílios diários, oferendas e com o morto sentado 

“confortavelmente” numa cama; as referências a um Além e embora não seja 
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claro como é que Ibn Fadlan conseguiu traduzir as palavras proferidas pelos 

nórdicos (ou se elas são sequer fidedignas); e ainda o sacrifício de animais, 

nomeadamente de um cão, dois cavalos, duas vacas, uma galinha e um galo 

(Lunde & Stone 2012: 51).  

Em parte, o relato encontra eco no registo arqueológico, dado que se 

conhecem múltiplos exemplos de pessoas que foram enterradas com vítimas 

humanas ou animais. É o caso de uma sepultura norueguesa que continha os 

restos mortais de um cavalo e de um cão ou ainda do conhecido túmulo de 

Oseberg onde, para além de um navio fúnebre e imensos objectos de valor, 

foram encontradas as ossadas de até vinte cavalos, um pavão e de um mocho. 

Na Dinamarca, um defunto fez-se acompanhar de um homem amarrado e 

decapitado, tal como outro em Birka, na Suécia, onde também foram 

encontrados casos de mortos sentados em cadeiras dentro dos túmulos (Price 

2010: 263-8). O que dá não só alguma credibilidade ao relato de Ibn Fadlan, 

como sugere também a diversidade de práticas. Porque se o autor árabe refere o 

sacrifício de uma escrava que é drogada antes de ser morta, o registo 

arqueológico revela o uso de vítimas masculinas que foram decapitadas e 

previamente imobilizadas. E se Ibn Fadlan descreve o uso de um galo e de uma 

galinha, a sepultura de Oseberg prova o sacrifício de outras espécies, neste caso 

de um pavão e de mocho. Isto quer dizer que as tradições fúnebres dos nórdicos 

antigos não eram uniformes, mas tinham variações que podiam ser locais, 

regionais, cronológicas ou ficar dever-se apenas ao estatuto do defunto, ao 

gosto ou devoções das pessoas envolvidas, a influências de culturas vizinhas ou 

ao tipo de vítimas sacrificiais disponíveis. Daí que uns cremassem os mortos, 

enquanto outros limitavam-se a depositá-los em campas (como no caso de 

Birka). E daí que uns usassem vacas, galos e galinhas ou sacrificassem apenas 

dois cavalos, enquanto outros recorriam a mochos ou outras aves e a dezenas 

de vítimas animais. 

É importante ter esta diversidade em mente, porque quando olhamos 

para a imagem na pedra de Sparlösa não vamos encontrar todos os detalhes 
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descritos por Ibn Fadlan. Mas deparamo-nos, ainda assim, com semelhanças 

que podem indicar que estamos perante a representação de um funeral: um 

navio encimado por duas aves, que podem ser animais sacrificados, como o 

galo e a galinha mortos na descrição do autor árabe; um hipotético edifício no 

topo, talvez um Além à semelhança de Valhalla ou o próprio salão de Odin; um 

homem a cavalo, por ventura o defunto a viajar para a próxima vida; um cão e 

dois outros animais, que podem ser mais duas vítimas sacrificadas durante as 

cerimónias fúnebres. E depois há ainda o detalhe das linhas onduladas e 

redondas do lado direito da pedra, que podem não ter qualquer significado em 

especial, mas também podem ser as chamas da pira fúnebre. O que quer dizer 

que a figura que aparece ao centro pode não ser um mamífero com pintas – 

como uma chita ou um leopardo – mas um animal sacrificado a ser consumido 

pelas chamas e, dessa forma, a passar para o Além juntamente com o defunto. 

Note-se, aliás, que as linhas onduladas vão desde as figuras na base até ao 

navio, precisamente os elementos que fariam parte da cremação, mas não 

atingem a parte superior da imagem. Talvez isso se deva à perda de parte de 

topo da pedra, dado que ela tem um corte do lado direito. Mas também é 

possível que as linhas onduladas e redondas nunca tenham sido gravadas para 

lá do navio, podendo por isso ter um sentido associado apenas às figuras na 

base e parte intermédia da rocha. Por outras palavras, o defunto, o navio e as 

vitimas sacrificiais. 

Claro que esta interpretação é meramente hipotética. À falta de cores ou 

de uma explicação no texto em runas, é impossível saber ao certo o sentido da 

imagem. Um problema frequente na generalidade das pedras rúnicas ou e em 

particular das pedras pictóricas que são comuns na ilha sueca de Gotland. Mas 

os diferentes elementos, quando analisados à luz do que se sabe dos ritos 

fúnebres dos nórdicos antigos, permitem pelo menos a possibilidade de 

estarmos perante uma “fotografia” de um funeral do século IX.  

 



 

                 Notícias Asgardianas n. 7, 2014, Dossiê: Runas e Runologia Página 23 

    

 

 

 

Referências: 

LARSSON, Patrik. “Runes” in A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and 

Culture, ed. Rory McTurk, 2ª edição, Oxford: Blackwell, 2007, pp. 403-426. 

LUNDE, Paul & STONE, Caroline (eds.). Ibn Fadlan. Ibn Fadlan and the Land of 

Darkness: Arab Travellers in the Far North, Londres: Penguin Books, 2012. 

PRICE, Neil. “Dying and the dead: Viking Age mortuary behaviour”, in The 

Viking World, eds. Stefan Brink e Neil Price, 3ª edição, Londres e Nova 

Iorque: Routledge, 2010, pp. 257-273. 

Samnordisk runtextdatabas: http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm 

[verificado a 10-06-2014). 

 

CRISTO EM RUNAS E EM FÓRMULAS MÁGICAS: UM 

ESTUDO COMPARADO 

          Principalmente a partir do século XIX, as práticas de religiosidade 

germano-nórdica associadas à cura de enfermidades e doenças tem sido objeto 

de inúmeros estudos de ordem linguística, sociológica, antropológica, histórica, 

dentre outros. Como constituintes desta relação com o sagrado, a representação 

apotropaica atribuída a elementos da cultura material assume fundamental 

importância a esse respeito. Sem nos prendermos às singularidades de tais 

debates acadêmicos, interessa-nos aqui nestas breves linhas apresentar algumas 

reflexões sobre uma inscrição em alfabeto rúnico indexada em MacLeod & 

Meeds (2006, p. 133), cuja mensagem é totalmente cristã, transliterada em runas. 

Traduzir esta inscrição, procurar entender sua confecção e compará-la com um 

charm (encantamento) em antigo-inglês será o objeto desta sucinta reflexão. 
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A fonte rúnica: a inscrição de Blæsinge 

          Não entrando em detalhes mais profundos acerca do processo de 

cristianização do espaço germanófono escadinavo, encontramos em uma 

inscrição possivelmente tardomedieval proveniente de Blæsinge, Dinamarca, 

grafada em runas, um conteúdo cristão, que enumera sete tipos de doenças, 

associando-as aos sofrimentos de Cristo. Indexamos aqui a leitura feita por 

MacLeod & Meed (2006, p. 133) do latim colocado em alfabeto rúnico:  

 

Coniuro vos, septem sorores ... Res [tilia(?)] 

Elffrica, Affricca, Soria, Affoca, Affricala. 

Coniuro vos et contestor per Patrem et Filium et Spiritum sanctum, 

ut non noceatis istam famulum Dei, 

neque in occulis neque in membris, neque in medullis, 

nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus Christi altissimi. 

Ecce crucem Domini! Fugite partes adverse! Vicit leo de tribu Juda, radix David. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. 

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus liberat, 

Christus te benedicit, ab omni malo defendat. AGLA. Pater noster. 

Proposta de tradução: 

Eu vos conjuro, oh sete irmãs ... Res [tilia(?)] Ellfrica, Affricca, Soria, Affoca, Affricala. 

Eu vos conjuro e vos chamo para testemunhar pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, de forma 
que vós não podeis prejudicar este servo de Deus, nem nos olhos, nem nos membros, nem na 
medula, nem em nenhuma junção dos seus membros, de forma que o poder do Altíssimo Cristo 
habite em ti. 

Eis a cruz do Senhor! Fugi, forças inimigas! O leão da tribo de Judá, raiz de David, venceu!  
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Em nome do pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 

Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo liberta, Cristo abençoe a ti e te defenda de todo o 
mal. AGLA. Pai Nosso. 

          A atribuição com nomes femininos aos espíritos causadores de doenças – 

neste caso 07 (sete) - é comum nesse período entre textos germânicos segundo 

Macleod & Mees (2006, p. 134). Curioso notar, contudo, é a presença do 

acrônimo AGLA, “uma fórmula de proteção, de origem cabalística, a qual se pensa é 

comumente usada para representar as letras da exortação em hebraico atthar gibbor 

le´olam adonai (pois vós sois fortes até a eternidade, Senhor). (Macleod & Mees 

(2006, p. 134). A inscrição, contudo, apresenta uma grande similaridade com as 

fórmulas de encantamento – charms ou Zaubersprüche -, o que nos leva a 

indagar, se o processo de cristianização mais tardia levada a cabo na 

Escandinávia teria sido decisivamente influenciado pela ida de missionários 

cristãos àquelas plagas, oriundos do espaço germanófono continental. Talvez a 

análise comparativa com o texto abaixo possa nos fornecer alguns indícios mais 

precisos ... ou não! 

A fórmula em antigo-inglês: o encantamento das nove ervas 

          De aproximadamente entre os séculos X e XI data-se a fórmula em antigo-

inglês O encantamento das nove ervas, um dos mais interessantes charms dentre de 

um total de doze que possuímos. Nesta fórmula, interessa-nos constatar um 

momento dentro da cultura popular – leia-se aqui associada às práticas 

curativas - que denominamos de fase de transição, pois na mesma utilizam-se 

elementos oriundos de uma tradição pagã e rural – conhecimento de plantas e 

frutos com propriedades medicinais - associados a elementos do Cristianismo. 

Lado a lado, deuses do panteão germânico alinham-se com Cristo.  Como a 

formula é longa, discorreremos neste artigo somente acerca do uso da flora e as 

relações entre o estrato pagão do mundo germânico insular e aspectos do 

cristianismo oficial. Comecemos com a nomeação das ervas e os elementos do 

ritual de cura: 
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Mugcwyrt, wegbrade þe eastan 
open sy, lombescyrse, attorlaðan, 
mageðan, netelan, wudusuræppel, 
fille and finul,  
ealde sapan. Gewyrc ða wyrta to 
duste, mængc wiþ þa sapan and 
wiþ þæs æpples gor. Wyrc slypan 
of wætere and of axsan, genim 
finol, wyl on þære slyppan and 
beþe mid  
æggemongc, þonne he þa sealfe on 
do, ge ær ge æfter. Sing þæt galdor 
on ælcre þara wyrta, III ær he hy 

wyrce and on þone æppel ealswa; 
ond singe þon men in þone muð 
and in þa earan buta and on ða 
wunde þæt ilce ealdor, ær he þa 
sealfe on do.  

Artemisa, tanchagem que se abre em direção 
ao leste, cardamina-pilosa, esporão-de-galo, 
camomila, urtiga, maçã-silvestre, cerefólio e 
funcho,sabão velho. Moa as ervas até as 
transformar em pó, misture-as com o sabão e 
com suco de maçã. Faça uma pasta de água e 
cinzas, pegue o funcho, ferva-o na pasta e o 
banhe com um ovo mexido, ou antes ou 
depois de ele aplicar a pomada. Entoe esta 
palavra mágica sobre cada erva, três vezes 
antes de ele prepará-las e também sobre a 
maçã; entoe a mesma palavra mágica dentro 
da boca e das orelhas do homem e a mesma 
palavra mágica na ferida, antes de aplicar a 
pomada. 

       

Seja contra problemas de saúde e físicos oriundos de causas naturais como 

venenos, infecções, pústulas e bolhas, seja contra efeitos de atuação 

sobrenatural como o demônio, a bruxaria e o logro, presentes em todo o texto, o 

efeito da cura está indissociavelmente ligado à palavra mágica – galdor -, a 

qual, simbolicamente, deverá ser pronunciada trinitariamente sobre cada erva, e 

à transformação das matérias-primas vegetais em um tipo de pomada a ser 

aplicada na região das feridas. 

          No tocante ao(s) deus(es), como antes asseveramos, esta fórmula de 

encantamento é extremamente interessante, pois apresenta aquilo que 

denominamos sincretismo germano-cristão, pois elementos da mitologia 

germânica como Odin (v. 30, “ða genam Woden IIII wuldortanas”, em 

português, “então Odin pegou nove varas maravilhosas”) convivem lado a lado 

com a nova força mágico-curativa representada por Cristo (v. 55, “þa wyrte 

gesceop witig drihten, / halig on heofonum, þa he hongode; - em português,“ 

foram criadas pelo sábio Senhor, sagrado no céu, enquanto estava 

crucificado;”). Temos, então, uma fórmula de magia curativa em que se percebe 

a coexistência de um ambiente de religiosidade germânica já apropriado pelo 

espaço cristão. 
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Cristo e Odin: entre o livro e as runas – indagações em aberto 

          As zonas de convergência e de afastamento no espaço do sagrado 

demarcam o quão rica foi a época medieval, mais precisamente, na Idade Média 

Central e início da Baixa Idade Média. Chamou-nos a atenção que, no espaço 

germanófono da Escandinávia, em algumas runestones tenham sido encontrados 

textos em latim transliterados no alfabeto das runas. O mais importante, em 

nosso ver, é a invocação às entidades femininas maléficas para reconhecerem a 

superioridade do Cristo Altíssimo, uma clara superposição do poder do filho 

unigênito do Deus cristão sobre as forças mágicas do universo pagão nórdico. 

Se o filho do verdadeiro Deus a todos cura, nada pode obstar a vitória n´Ele, 

pois nada é capaz de prejudicar este servo de Deus, nem nos olhos, nem nos membros, 

nem na medula, nem em nenhuma junção dos seus membros. 

          Se o corpo do fiel, como visto no exemplo acima, não sofrerá tipo algum 

de enfermidade, por outro lado, na fórmula em antigo-inglês já se encontra uma 

receita para uso de ervas e frutos curativos, em que  se une o apelo a Odin – 

Woden -  e ao drihten ... hongode (ao Senhor crucificado). Os monges cristãos, 

em seu afã de expandirem a mensagem do Evangelho, lançam mão de rituais, 

práticas de religiosidade e do conhecimento da flora nativa, neles incutindo a 

mensagem salvífica da Igreja. 

          De acordo com o exposto, como o texto inscrito em runas em Blæsinge 

pode ser possivelmente datado da Idade Média Tardia e o Encantamento das 

Nove Ervas lhe é alguns séculos anterior, podemos presumir que talvez das Ilhas 

Britânicas ou mesmo do espaço germanófono continental tenham partido 

missionários cristãos com o intuito de cristianizar definitivamente a 

Escandinávia, trazendo consigo um repositório informal de fórmulas da 

medicina popular da época – sabidamente oriundas do campo, do pagus – e 

ainda fortemente influenciada pelas crenças em antigos deuses germânicos. 

Adaptando sua funcionalidade e convertendo-a em uma “receita” infalível para 

aqueles que desejarem se curar, os monges cristãos levam tanto as divindades 
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femininas das runas em latim quanto as ervas e frutos a se submeterem ao 

Criador e configuram um texto palimpséstico, em que a sobreposição de 

camadas entre o mundo pagão e o cristão é expresso por um Cristo que se faz 

notar pela cura e também através das runas! 
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O POEMA RÚNICO ANGLO-SAXÔNICO 

 O Poema Rúnico Anglo-Saxônico foi provavelmente composto entre os 

séculos VIII e IX e registrado num manuscrito do século X Cotton Otho B.x, fol. 

165a – 165b, guardado na Cotton library em Londres, Inglaterra.  Em 1731, o 

manuscrito do poema, juntamente com diversos outros manuscritos de 

inestimável valor, foi destruído num incêndio. Felizmente, o texto do poema 

havia sido copiado por George Hickes em 1705, em sua obra Linguarum veterum 

septentrionalium thesaurus grammatico-criticus et archæologicus ("Tesauro 

gramatical-crítico e arqueológico das antigas línguas do norte ”), sendo esta 

cópia a única fonte de todas as edições posteriores do poema. 

Semelhantemente a dois outros poemas medievais, Poema Rúnico 

Norueguês e Poema Rúnico Islandês, nesse poema se enumeram as letras do 

alfabeto rúnico, iniciando cada estrofe com uma dessas runas. O poema consiste 

de 29 estrofes breves de dois a cinco versos cada. No início de cada estrofe, 

estão inseridos os caracteres rúnicos ao lado de seus respectivos nomes na 

escrita convencional da época, como, por exemplo, na primeira estrofe: 

Feoh byþ frofur fira gehwylcum; 

sceal ðeah manna gehwylc miclun hyt dælan 

gif he wile for drihtne domes hleotan. 

[“A Riqueza é um conforto a todos os homens; 

embora cada qual deva aplicá-la livremente, 

se almeja obter a honra aos olhos do Senhor.”] 

 Note-se que o poema está estruturado em três grupos de oito estrofes, ou 

aetts, com caracteres derivados do antigo FUÐORC ou alfabeto germânico. 

Além desses, há mais cinco caracteres introduzidos na língua anglo-saxônica 

para acomodar novos sons resultantes de maiores contatos com outros povos e 

especificamente com a língua latina. 
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 Note-se ainda que a primeira e última estrofes estão simetricamente 

relacionadas. Assim, por exemplo, na segunda e na penúltima estrofe, ur e iar 

“auroque” e “castor”, descrevem mamíferos de natureza distinta. 

O tom meditativo do poema sugere que um rosário poderia ser usado 

para ajudar nessa meditação. Para isso, basta lembrar que no inglês antigo a 

palavra para  designar “oração” é bede (dondeo inglês moderno bead “conta de 

rosário”) – cada bede do rosário significa consequentemente uma oração 

oferecida a Deus. O rosário se divide em três conjuntos de oito contas mais um 

quarto conjunto para as demais cinco runas posteriores. Cada bede deveria ser 

insculpida com o caractere rúnico apropriado. À medida que se passa cada 

conta entre os dedos, a pessoa deve emitir o som da runa (mentalmente ou em 

voz audível) e entre cada uma delas refletir sobre seu significado. Abaixo de 

cada caractere rúnico, aparece uma meditação. Cada estrofe é um enigma cuja 

solução está no nome da runa que a acompanha. 

 Embora as ideias inerentes nesse poema, sem dúvida nenhuma, tenham 

origens pré-cristãs, acredita-se que o poema propriamente dito tenha sido 

registrado no século VII ou IX dC, o que o situa bem na Era Cristã. De fato, ele 

foi redescoberto num mosteiro e a versão escrita que se conhece pode ter sido 

cristianizada. Como tal, é uma fonte extremamente valiosa para o povo cristão 

inglês que deseja se conectar com seus ancestrais remotos e com a cultura em 

que viveram. 

 Embora os versos de cada um dos três poemas rúnicos sejam diferentes, 

podemos observar numerosas semelhanças e paralelismos entre eles. Todos 

fazem referências ao paganismo nórdico e ao paganismo anglo-saxônico, sendo 

que neste último aparecem referências ao Cristianismo. Graças a esses poemas, 

podemos conhecer os nomes que se davam às runas durante a Idade Média.  

 Acredita-se que os poemas rúnicos serviam como ferramenta mnemônica 

para recordar os nomes da runas e sua ordem no alfabeto. 

 O poema tem sido objeto de acirrados embates acadêmicas em diversos 

centros universitários, quer na Grã-Bretanha, quer em outros grandes centros 
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europeus, em grande parte dedicados a sua importância para a runologia, sem, 

contudo, abandonar o conjunto de tradições culturais incorporadas em suas 

estrofes.  

    

 

 

 

 

A tradução completa do poema rúnico anglo-saxônico ao português, 

realizada pelo professor João Bittencourt de Oliveira, encontra-se disponível 

online: https://www.academia.edu/5477092/O_POEMA_ANGLO-

SAXONICO_Com_Traducao_e_Notas  
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O POEMA RÚNICO ISLANDÊS 

O texto comumente chamado de poema rúnico islandês é apenas um 

poema de cortesia. Ele consiste em uma série de estrofes de padrão comum. 

Cada sentença é única, seu assunto é uma das dezesseis runas do futhark 

[alfabeto rúnico]. Ele segue três grupos de perífrases ou kennings [metáforas 

poéticas] definidoras, ou que mencionam o nome da runa. Por esta razão, a 
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forma foi chamada þrrideilur, “três peças, tríades” (quando Arngrímur Jónsson 

definiu o termo: þrydeylur, qvasi triplices expositiones, já no início de 1627), no 

entanto, que levanta a questão também, como eu pretendo mostrar. Aqui, por 

conveniência, vou usar a denominação mais comum no inglês, o poema rúnico 

islandês [Icelandic Rune-Poem]. Este trabalho sobrevive em dois manuscritos 

iniciais: AM 687d 4° e AM 461 12°, assim como em uma série de outros 

documentos posteriores, e em textos e citações oriundas de livros impressas do 

século XVII. Há pelo menos quatro edições modernas do poema, as de Kalund, 

Wimmer, Lindroth e Dickins.  

AM 687d 4 º, agora no Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík, é datado de c. 

1500. Ele é um único bifólio, medindo aproximadamente 145 milímetros por 200 

milímetros, e tendo traços adicionais de dobragem horizontais e verticais, 

provavelmente para facilitar o transporte, que é possivelmente anterior a posse 

do Árni Magnússon. Árni teve o bifólio encadernado e intitulado ‘Galldrastafer’, o 

que indica sua atitude para com o material. Em 1892, no catálogo oficial da 

Arnamagnean Libary, Copenhagen, aparece listado em seu conteúdo com: 1) f. Ir, 

orações em latim para Maria; 2) f. IV, o poema rúnico islandês; 3) ff. lv-2R, 

alfabetos crípticos; 4) f. 2R, nomes rúnicos juntamente com glosas em latim 

sobre os mesmos; 5) f. 2V, exorcismos e orações em latim. Isto está de acordo 

com o relato de Kalund, em sua edição do poema rúnico islandês, embora lá ele 

esteja paginado (1-4), em vez do formato bifólio, e Wimmer coincide com isto em 

sua edição dos versos, citando apenas as páginas 2-3, na apresentação detalhada 

de Lindroth, com variações textuais posteriores do poema, temos então a visão 

mais rascunhada do AM 687d 4 °; na verdade, ele admite (embora apenas em 

nota de rodapé) que ele não examinou qualquer um dos dois manuscritos 

anteriores. Dickins simplesmente menciona de passagem os manuscritos. 

Seja qual for o caso nos primeiros anos deste século, quando eu vi pela 

primeira vez AM 687d 4 º, em 1993, ele já não tinha a forma que Kalund definiu. 

Em algum momento ou outro, o bifólio tinha sido virado do avesso e redobrado 

para que as pp. 4, 1 (ff. 2v, Ir) mantenham o poema rúnico e material 
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relacionado (itens 2-4), e 2, 3 pp. (ff. Iv, 2R) os textos religiosos em latim. Este 

arranjo está de acordo com a dobra secundária - pré-Árni - fazendo o 

manuscrito ter um tamanho conveniente para ser mantido no bolso. Assim, a 

metade inferior vazia de Kalund f. 2r forma do lado de fora e, 

consequentemente, tornou-se muito desgastada e suja. No entanto, o formato 

não faz sentido no próprio bifólio, por isso é provável que o formato definido 

por Kalund é aquele pretendido pelo escriba. 

Uma série de fotografias tiradas em 1963(?) e preservadas no Instituto 

Arnamagnean, Copenhagen, formam páginas individuais ao bifólio, 

aparentemente, tomadas a partir de sua costura, tornando-se plana. Depois 

disso, no entanto, o manuscrito foi encadernado sob ordem de Kalund. A 

formatação incorreta com base nas provas do dobramento secundário parece ter 

ocorrido durante a conservação em 1980, quando o manuscrito foi preparado 

para ser enviado a Islândia. Atualmente, já está corrigido, e o poema rúnico 

novamente ocupa f. Iv. 

Claramente houve alguma adulteração da folha ao longo dos anos, e isso 

pode lançar luz sobre um tema obscuro, a condição mutável desta importante, e 

em alguns elementos, única apresentação do comentário islandês sobre os 

nomes das runas. No momento f. Iv várias partes estão em condições difíceis ou 

impossíveis de ler, e é uma questão de especulação se anteriormente os editores 

podiam ver muito mais do que podemos agora, se a condição desta página 

decaiu de uma boa estrutura desde os primeiros decênios deste século, deve-se 

ligar ao fato dos redobramentos e remendos. Dr. Peter Springborg, diretor do 

Instituto Arnamagnean, acha que isso pouco provável, uma vez que a política de 

conservação do instituto tem sido sempre muita conservadora. Ele sugere 

(conversa pessoal) que os estudiosos do século XIX podem ter aplicado 

reagentes para tornar o texto mais facilmente visível, e isso causou o 

escurecimento do pergaminho. Isso é possível, pois aparentemente Kalund 

recebeu permissão para usar reagente em manuscritos no Arnamagnean, embora 

o AM 687d 4 ° não esteja entre os listados, mas o aspecto geral do pergaminho 



 

                 Notícias Asgardianas n. 7, 2014, Dossiê: Runas e Runologia Página 34 

não me sugere que tenha ocorrido a aplicação de reagente, entretanto há, 

ocasionalmente, algumas linhas que possam ter sido tratadas. 

Infelizmente, nenhum dos primeiros editores deu um relato detalhado 

sobre o estado do manuscrito. Kalund contentou-se em dizer: “desværre er 

skriften pa en del af dette parti næsten Helt bortslidt” (infelizmente, o texto na parte 

desta seção é quase inteiramente desgastada) e anotando sentenças individuais 

que ele encontrou ulæselige (ilegível). Em uma generalização, Wimmer 

concordou com Kalund: “Die handschrift ist indessen an mehreren stellen sehr 

undeutlich oder sogar ganz unleserlich und muss also mit hülfe der übrigen texte 

ergänzt werden, deren abweichende lesarten im übrigen nur angeführt werden, wo sie 

einige bedeutung haben” (Em vários lugares do manuscrito o texto é muito 

obscuro ou mesmo ilegível, e assim devem ser complementados com os outros 

textos, onde as várias leituras são citadas apenas quando elas têm algum 

significado). Ele também relatou trechos que eram unleserlich [ilegível], 

geralmente (embora nem sempre) concordando com Kalund. De fato, deve-se 

suspeitar de que as suas leituras foram fortemente influenciadas por Kalund. 

Não há nenhuma indicação de que Dickins tenha visto o manuscrito (na 

verdade, eu não acho que ele o fez), contentando-se em dizer que leituras 

ocasionais eram “ilegível em 687”, e agora existem muitas outras passagens 

ilegíveis, além das que ele citou. 

Atualmente, a página que carrega o poema rúnico é muito desgastada e 

enegrecida em alguns lugares, de modo a que apenas a primeira linha pode ser 

lida com alguma facilidade. Partes do texto em áreas obscurecidas, podem ser 

melhor identificadas com o auxílio do microscópio, outras partes com a ajuda 

da luz ultravioleta, ou até com o uso de iluminação de fundo. O que pode ser 

visto à luz natural varia muito de acordo com a natureza da luz e da sua direção 

e posicionamento. Mas ainda há pedaços do poema que hoje são ilegíveis. Em 

geral, estas correspondem com as sequências ilegíveis de Kalund, mas existem 

peças que ele sabia ler e eu não consigo (por exemplo, a abertura da estrofe 13), 

e vice-versa. A excelente fotografia tirada sob luz ultravioleta em ?1963 é de 
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grande ajuda (observa-se também outras impressões de ?1963 e ?1977), mas 

mesmo assim alguns detalhes ainda são obscuros. Mas estas podem se tornar 

acessíveis com a utilização de novas técnicas de iluminação e gravação. 

A questão é de alguma importância nos estudos rúnicos de uma maneira 

geral. Por exemplo, o nome da runa final no nórdico/islandês futhark é exposto 

em todas as quatro edições modernas do poema rúnico islandês: y (ýr) er bendr 

Bogi, 'y é um arco armado'. Wimmer, Kalund e Lindroth admitiram que esta 

passagem não pode ser lida em MS AM 687d 4 °, mas Dickins era omisso sobre a 

questão. Atualmente é certo que grande parte se encontra ilegível, mesmo sob a 

luz ultravioleta. De fato, a própria forma da runa que abre o verso só pode ser 

detectada com alguma dificuldade. Esta passagem é uma em que a fotografia de 

luz ultravioleta é de pouca ajuda. Ainda assim, a identificação do nome da runa 

ýr como “arco” depende deste verso, e a tradução pode ser significativa para 

explicar o nome da runa yr do inglês antigo. O outro manuscrito inicial do 

poema rúnico islandês, datado do século XVI - AM 461 12 °, omite a letra por 

completo, por isso é de nenhuma ajuda. Para obter tal leitura como bendr bogi 

devemos consultar as primeiras fontes modernas. Por exemplo, em 1627 

Arngrímur Jónsson citou o verso como “yr er bendur bogiel Bardaga gagnloc fyfvu 

flyter”. Ou há adaptações posteriores do texto, as dos séculos XVII-XVIII e 

escritos feitos por antiquaristas, como Jón Ólafsson, embora estes muitas por 

vezes diferem em pormenores  das primeiras versões  e é provável que sejam 

guias de confiança duvidosa. Eles têm leituras para esta passagem de “Benttur 

Bogj, tvibendtr bogi, bögi tvibentr” e assim por diante. Claramente, é provável que 

bendr bogi não esteja longe da marca ilegível AM 687d 4 °. No entanto, o 

material completo precisa ser citado. 

Outro ponto fraco das edições existentes é que seus editores não fez 

nenhuma tentativa de definir o lay-out do poema rúnico em AM 687d 4 ° (ou em 

outros manuscritos, como para este) embora tenha lançado uma luz útil sobre o 

texto do poema rúnico de Hickes no inglês antigo. Os dezesseis nomes das runas 

escandinavas são definidos em dezesseis linhas, cada um começando com a sua 
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forma, mas não com o nome da letra ou antigo norueguês rúnico futhark. Assim, 

os gráficos de runas são discretos na linha vertical de baixo do lado esquerdo da 

página, assim como na impressão do poema em inglês antigo do Hickes. O AM 

461 12 ° não tem o mesmo lay-out, por isso não inclui os gráficos, em vez disso; 

cada verso começa com o nome da runa. O texto não está definido formalmente 

em linhas individuais, cada um tratando de uma única runa, embora haja 

alguma sugestão que já foi organizada, como poderíamos ver. Provavelmente o 

AM 687d 4 ° tem o formato original, mas há a necessidade de explicações. Tais 

deficiências como estas nas primeiras edições, justificam esta nova tentativa de 

apresentar o poema rúnico islandês. 

Texto de Raymond Ian Page, tradução de Lucas Fernandes. 

Fonte: PAGE, Raymond. The icelandic rune-poem. London: Viking Society 

for Northern Research, 1999. 

 

CAVALOS E MALDIÇÕES: ASPECTOS DA FEITIÇARIA 

RÚNICA 

Dentre os tipos de práticas mágicas existentes na Europa desde a 

Antiguidade algumas das mais peculiares sãos as maldições. Essa tradição 

milenar, influenciada pelo Oriente antigo, também existiu na Escandinávia da 

Era Viking. Diversas fontes literárias nórdicas preservam referências sobre 

maldições (em específico, as envolvendo runas), sendo as mais famosas: 

Skírnismál 36 (poema éddico, século X); Egils saga skalla-Grímssonar 57 (saga de 

família, século XIII); Bósa saga ok Herrauðs 5 (saga lendária, século XIV). As três 

possuem alguns elementos em comum, especialmente a intenção malévola da 

magia: no primeiro, Skirnir tenta forçar Gerd em casar com o deus Freyr por 

meio da gravação em um bastão da runa þurs; no segundo, Egil ergue um 

bastão da infâmia com runas contra os reis da Noruega; e no terceiro, a feiticeira 

Busla ameaça um rei com maldições e runas. Até que ponto estas referências 
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literárias podem apontar indícios de práticas que realmente ocorreram nos 

tempos nórdicos pré-cristãos? Ao lado de alguns acadêmicos pós-modernistas 

que percebem os temas mágicos na literatura nórdica como totalmente 

fantasiosas, a epigrafista Mindy Macleod (2000; 2006) defende uma radical 

posição que as runas nestas três narrativas citadas são totalmente artificiais, 

anacrônicas, falsas e romanticamente interpoladas para o prestígio do herói na 

literatura, o que para nós é um grande exagero. 

O poema Skírnismál vem sendo muito estudado recentemente e vários 

pesquisadores alegam que sua narrativa foi utilizada ainda na Escandinávia da 

Era Viking como recurso dramático ritualizado (Terry Gunnell, 1995) ou como 

elemento de legitimação política para a elite governante (Gro Steinsland, 2012). 

No específico detalhe da maldição, Skirnir lança a declaração associando a runa 

þurs (“gigante”) com a difamação ergi (Þurs ríst ec þer oc þria stafi: ergi oc eþi), 

uma tradição também preservada nos tempos após a cristianização, como 

podemos perceber na inscrição de Bergen de 1335. Nos poemas rúnicos 

norueguês e islandês (século XIII e XV), a runa þurs causa flagelos e tormentos 

às mulheres. Em muitos amuletos e inscrições da Era Viking, ela está associada 

com poderes negativos e como causadora de dor e coisas desagradáveis. O 

estudo da poesia éddica (e em consequência, da mitologia) como fonte direta 

para a reconstituição da religiosidade pré-cristã é algo muito discutido, mas 

preferimos seguir a tendência de Schjødt (2008: 86) em pensar que tanto o mito 

quanto o ritual obtinham seu simbolismo da ideologia religiosa, portanto, é 

legítimo interpretar a maldição rúnica de Skírnismál como conectada à mesma 

estrutura e semântica ritual que originou as inscrições preservadas do período 

pré-cristão. 

Como produtos mais tardios do que os poemas éddicos, as sagas 

islandesas ocupam um debate mais intenso com relação a seu conteúdo mágico 

de origem pagã. Tradicionalmente, a narrativa de Egil erigindo um bastão da 

infâmia (niðstang) contra os reis da Noruega foi interpretada como um reflexo 

direto de práticas pré-cristãs, de Dumézil (2000, original de 1985), Boyer (1986) 
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a Marez (2007). Quanto ao encantamento de Busla, as posições são mais 

divididas. Rudolf Simek e Macleod acreditam que a Buslubæn não foi mais 

antiga que a saga datada do século XIV, mas Gallo (2004) e Langer (2009) 

defendem uma antiguidade maior ao poema, derivado indiretamente de 

tradições pré-cristãs. Analisando algumas inscrições datadas da Era Viking, 

percebemos mais alguns elementos que confirmam essa nossa posição. 

       

Figura 1: Reprodução da pedra rúnica de Roes (G 40), ilha de Grötlingbo, Suécia, circa 800 

d. C. (atualmente no Museu Nacional de Estocolmo). Ao lado, detalhe ampliado das 
inscrições. Fonte: Marez, 2007, p. 192. 

Tanto na Egils saga quanto no Buslubæn, a figura do cavalo é um elemento 

chave. No primeiro caso, a cabeça de um equino é inserida ao alto de um bastão 

com runas, enquanto que no segundo ela é intrínseca à maldição (hestar streði 

þik, “cavalos te estuprem”). Na inscrição de Roes (figura 1) percebemos ao lado 

de uma pequena frase, o desenho esculpido de um garanhão em posição 

excitada. A inscrição em antigo gotlandês Iu þin Uddr rak (“Uddr lançou este 

cavalo”) possui um sentido mágico segundo a interpretação de Alain Marez 

(2007, p. 191): “Esta é a maldição que Urd lançou”. Aqui o cavalo possui uma 

relação de depravação, possivelmente projetada para uma figura masculina. Em 

outra inscrição, Eggjum (figura 2), também percebemos a figura de um cavalo 

com runas, mas associada a outro contexto: alu missyrki (“proteção contra o 

violador” – última frase da inscrição). Neste caso, o simbolismo do cavalo como 

agressão fálica serve para proteger o monumento contra vândalos, uma 

estratégia típica também em outras runestones (ao evocarem maldições de 

proteção). 
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Desta maneira, a maldição rúnica essencialmente era vinculada a uma 

agressão relacionada a um contexto de sexualidade, tanto masculina quanto 

feminina. Seja utilizando o ritual do niðstang, ou maldizendo um rei para ser 

estuprado por cavalos, seja ao esculpir a runa þurs para um ser feminino ou ao 

desenhar a imagem de um garanhão em uma inscrição, o praticante de magia 

estava requisitando o fundamental conceito de ergi – a palavra nórdica que 

provocava a reação mais violenta e pejorativa, significando a covardia, a 

efeminação, a ninfomania, a perversão, a perda da honra. Em última palavra, o 

fim da identidade sócio-sexual normal (o status sexual) e o recebimento de uma 

conotação marginalizada ou uma natureza não humana. Transmutado no 

terrível insulto Níð (com pena de proscrição em leis nórdica aos seus 

executantes). 

 

Figura 2: Reprodução da inscrição rúnica de Eggjum (N KJ101), Sogndal, Noruega, circa 

650-700 d. C. (Museu de Bergen). Fonte: Marez, 2007, p. 196. 

Mas voltando à problemática inicial, as citações de maldições rúnicas na 

literatura não poderiam ser apenas clichês literários, sem vínculo com práticas 

reais, antigas ou contemporâneas em relação às fontes? Somos partidários de 

que o corpus literário não pode ser interpretado simplesmente como fonte direta 

das ações sociais. Ele é uma reinterpretação, mas não podemos cair no erro em 

considerá-lo apenas produto de sua época ou pura fantasia. Ele também 

preservou informações do passado distante, no caso, de tradições religiosas 

antigas. A maldição rúnica do poema Skírnismál, por exemplo, pode ser 

interpretada na perspectiva de Catharina Raudvere (2012) como um ritual 

fictício, ou seja, produto de um texto mito-poético que não pode ser pensado 

literalmente, mas que também foi baseado na estreita relação entre discurso e 
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ação social e com isso, ele serve como fonte para os estudos dos rituais pré-

cristãos, desde que se saiba interpretá-lo corretamente enquanto formulação 

poética. 

Quanto as narrativas das sagas, pensamos como Bernt Thorvaldsen (2010) 

de que as maldições poéticas circulavam em continuum entre a oralidade e as 

formas escritas. As maldições da literatura não são necessariamente descrições 

literais das práticas, mas estão associadas com a magia na mente dos redatores e 

refletem certo grau de adaptação semântica. É tarefa do pesquisador tentar 

descobrir quais foram os níveis de adaptação e quais os elementos que 

formavam parte do continuum em cada fonte específica. Se a magia fosse apenas 

um simples clichê literário nas sagas islandesas (como defende Mindy Macleod 

ou Clive Tooley no caso de Völsi), ela não seria uma prática proibida nas leis 

nórdicas em plena Idade Média Central. Já para Thomas DuBois (2006), as sagas 

contém material etnográfico sobre os rituais pagãos, mas também diversas 

idealizações e morais cristãs, todas atreladas a tradições submersas no cotidiano 

contemporâneo das sagas. Mas é preciso cuidado na filtragem e leitura das 

fontes. A Buslubæn lança o amaldiçoado para Hel (í hel gnaga), mas em nenhuma 

inscrição rúnica pré-cristã existe qualquer tipo de associação de uma maldição 

com seres do submundo (ou a situações escatológicas, no pós-vida ou em outros 

mundos), como era comum na tradição clássica. Com certeza, trata-se de uma 

adição já nos tempos cristãos (a própria concepção de Hel é variável das fontes 

mais antigas até as sagas tardias). Concordamos totalmente com Gallo (2004), 

de que Skírnismál e Buslubæn contém maldições ficcionais, mas que ao mesmo 

tempo são inestimáveis para o estudo do paganismo nórdico. 

Para concluir, podemos afirmar até o presente momento que as tradições 

de maldições rúnicas na Escandinávia pré-cristã não eram tão complexas, 

corriqueiras e instrumentalizadas quanto as maldições do mundo clássico 

pagão. Não existem indícios de invocações a poderes do submundo. Enquanto 

na Antiguidade Greco-romana os malefícios existiam praticamente em todos os 

campos sociais (incluindo esferas jurídicas, comerciais e privadas), no mundo 
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nórdico eles estiveram mais relacionados a alguns aspectos dos conflitos de 

membros das comunidades e como elementos de proteção aos mortos e 

monumentos funerários. O simbolismo mais destacado nestes dois contextos é o 

relacionado ao cavalo, não somente por ser um animal intermediário entre os 

mundos na cosmovisão (e importante símbolo religioso e de status), mas 

também por ser a principal figuração da agressão fálica (o Níð) e a principal 

personificação do conceito de ergi. Quanto aos rituais mais complexos 

envolvendo maldição rúnica nas sagas islandesas (as níðstangs mencionadas em 

Egils saga 57 e Vatnsdæla saga 34, além da peculiar maldição rúnica da Grettis 

saga 79), elas ainda são motivo para debates entre os acadêmicos e em futuras 

análises mais detalhadas de nossa parte. 
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ESCULPINDO SÍMBOLOS E SERES: A ARTE VIKING EM 

PEDRAS RÚNICAS 

As pedras rúnicas, juntamente com as pedras pintadas (ou picture stones), 

compõem um importantíssimo corpo de fontes para o estudo da iconografia na 

Escandinávia da Era Viking, contendo milhares de representações artísticas de 

pessoas, animais, objetos e símbolos, arranjados de forma a representar 

situações do cotidiano ou míticas, evocar proteção ou demonstrar riqueza com 

belos e minuciosos adornos.   

Esses elementos estéticos não são exclusividade dos monumentos de 

pedra. A sociedade viking produziu objetos artísticos em outros meios, como 

em metais, madeiras e ossos, entretanto, estes materiais perecem ou se perdem 

mais facilmente que os monumentos pétreos, o que favoreceu a preservação de 

muitos destes até que a ciência moderna viesse a catalogá-los.   

 

Figura 1: Linha do tempo da arte viking e seus estilos. Fonte: 
http://www.archeurope.com/index.php?page=viking-art-styles 

 

Os monumentos de pedra também se distinguem das outras produções 

artísticas por conterem, mais frequentemente, inscrições rúnicas em seu corpo, 

sendo estas inscrições o fator definidor das categorias em que estas obras se 

dividem. “Pedras rúnicas”, como o nome já diz, são os monumentos que 

possuem inscrições rúnicas em alguma parte de seu corpo, enquanto que as 

pedras que possuem apenas desenhos chamam-se de “pedras pintadas” devido 

à tradição de que não só se esculpia as imagens na rocha, como se aplicava 

pigmentos coloridos sobre a gravura. Esta divisão pode levar a crer que pedras 

rúnicas não possuem imagens, todavia, a presença de elementos gráficos, além 

dos caracteres rúnicos, não é rara. 

http://www.archeurope.com/index.php?page=viking-art-styles
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A arte viking é tradicionalmente dividida em seis estilos artísticos 

distintos, os quais receberam seus nomes tomando-se como referência o local 

onde a produção artística que trouxe à tona o novo estilo foi encontrado. 

Como exemplos, temos o navio-sepulcro de Oseberg, que, com seus adornos na 

quilha, batizou o primeiro estilo artístico viking, e a parede entalhada da igreja 

de Urnes, que nomeou o último estilo da Era Viking.  

Dentre os demais estilos, existe um em especial que chama a atenção dos 

pesquisadores da cultura e da política da Era Viking, o estilo de Jelling. Este 

estilo se faz pertinente por ser nomeado devido a uma taça adornada 

encontrada na região de Jelling, na Dinamarca, mesma região onde 

estão os monumentos de pedra erguidos por Haroldo Dente-Azul, um dos reis 

dos daneses no século X, tendo em sua composição uma pedra rúnica, 

adornada por um leão lutando contra uma grande serpente e até uma 

representação de Jesus, que exalta o rei pela conquista da Noruega e a 

conversão dos daneses ao cristianismo. 

         

Figuras 2 e 3: Perfis de serpentes de Gräslund, fonte: SAWYER, 2000, p. 33; Pedra rúnica 
de Haroldo (DR 42), fonte: 
http://worldalldetails.com/Slide/Jelling_Stones_Denmark_Harald_runestone_side_003-
482.html 

 

O que leva o monumento de Haroldo a ser tão significativo em uma 

análise histórico-artística é sua composição estética e imagética. De onde o 

artesão se inspirou para reproduzir um leão, animal inexistente na fauna 

escandinava? Qual a sua relação com a serpente? Estas e outras questões podem 

http://worldalldetails.com/Slide/Jelling_Stones_Denmark_Harald_runestone_side_003-482.html
http://worldalldetails.com/Slide/Jelling_Stones_Denmark_Harald_runestone_side_003-482.html
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ser respondidas quando levamos a interpretação da arte para os estudos 

historiográficos.  

O estilo de Jelling é fortemente influenciado pela cultura irlandesa e do 

norte da Inglaterra, pois, na época de seu desenvolvimento, muitos daneses já 

haviam se estabelecido nas ilhas britânicas, tendo havido intenso intercâmbio 

cultural entre os pagãos e os cristãos, além da própria cristianização de 

Haroldo, que deixou isso bem claro nas runas de seu monumento ao afirmar 

“que fez os daneses cristãos”.  

O diálogo da fonte com a historiografia, no caso do estudo das pedras 

rúnicas, é um pouco complicado por uma questão de datação do monumento. 

Poucos são os exemplos como o de Haroldo, que é facilmente datado por se 

saber quando viveu a pessoa que mandou construir o monumento, ou como de 

casos em que se pode identificar acontecimentos ou genealogias com datas 

conhecidas.  

 

Figura 4: Pedra rúnica Sö 101 (exemplo para rochas gravadas e inscrições rúnicas com 
referências cristãs), Fonte: http://ireadrunes.blogspot.com.br/2013/03/runes-101-runes-
in-mythology-9.html 

 

Na maioria das vezes, a datação tem de ser feita por meios alternativos 

que podem ser não muito precisos, mas que trazem alguma noção temporal de 

quando um monumento provavelmente foi erguido, como por exemplo as raras 

assinaturas do “mestre de runas” ou a tipologia do monumento. E é ai que o 

estudo da arte pode ajudar bastante, pois a análise de uma determinada 

produção pode revelar sua época de criação se pudermos identificar em qual 

estilo ela se encaixa. 

http://ireadrunes.blogspot.com.br/2013/03/runes-101-runes-in-mythology-9.html
http://ireadrunes.blogspot.com.br/2013/03/runes-101-runes-in-mythology-9.html
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A arqueóloga sueca Anne-Sofie Gräslund, depois de se dedicar ao 

estudo de modelos de cabeças animais de pedras rúnicas na região do 

Lago Mälar, desenvolveu um sistema de perfis zoomórficos, estabelecendo uma 

cronologia para cada perfil. Os chamados “Perfis das Serpentes de Gräslund” 

estão divididos em cinco perfis cronologicamente distintos e um sexto perfil 

contemporâneo ao perfil 2, mas que se aplica apenas às serpentes e é chamado 

de “Visão de Ave”, por ter uma perspectiva aérea da serpente. Este sistema de 

datação é válido, contudo possui seus problemas, pois fora todo construído com 

base apenas uma região da Suécia e pode não ser válida para toda 

Escandinávia.  

Um outro aspecto estético que se pode levar em consideração, ao 

classificar as pedras rúnicas, é o formato do monumento. Geralmente o 

monumento é feito de pedras cortadas e postas na vertical fincadas ao solo, com 

as inscrições em uma ou mais faces da rocha, mas existem algumas variações 

deste modelo e alguns chegam até a definir uma tendência regional. O primeiro 

ponto variante aos modelos é o posicionamento da rocha. Apesar de 90% de 

todas as pedras rúnicas que se conhece serem verticais, em certos locais as 

proporções são variantes. Regiões como Södermanland apresentam uma 

frequência relativamente comum de pedras rúnicas apenas gravadas em faces 

de rochas cruas, em vez de pedras que são produzidas em outro local, 

recortadas e transportadas. Na região de Västergötland, as pedras rúnicas 

chegam a ser até 19% do modelo recumbente, o qual consiste em um 

monumento deitado sobre o solo.  
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Figuras 5 e 6: Pedra rúnica Sö 112, fonte: http://www.arild-hauge.com/maskesten.htm. 
Pedra rúnica G 134 (exemplo da reapropriação do estilo de gotland), fonte: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Varangian_runestones 
 

Além da posição, ainda se faz necessário uma análise do layout da 

inscrição rúnica. A maioria das inscrições são puramente runas gravadas sem 

nenhum design mais elaborado; quando muito, apresenta apenas faixas 

delimitando uma espécie de pauta que emoldura a inscrição. Entretanto, as 

exceções a essa regra apresentam uma grande variação de tendências e modelos 

artísticos que chegam a impressionar com seus pormenores. São pautas que se 

desenvolvem e se tornam símbolos como arcos ou cruzes cristãs, 

algumas tomam formas compridas e se tornam serpentes, podendo conter até 

mais de uma serpente se entrelaçando e preenchendo o espaço do monumento 

com seus corpos esguios.   

O posicionamento da inscrição aliado ao formato da pedra pode 

identificar uma categoria diferente de monumento. O principal caso onde 

podemos identificar essa característica são nas pedras rúnicas do estilo 

de Gotland. Esse estilo é uma adaptação dos antigos monumentos de pedra 

pintada da ilha de Gotland, na Suécia, que eram feitos em uma rocha vertical 

cortada em formato de cogumelo, na qual se gravavam cenas que narravam a 

viagem do falecido ao Valhöll, sempre representado em um quadro separado e 

na área superior. A sua variante rúnica manteve seu formato fálico e sua 

divisão da área superior, mas adaptados para a narrativa escrita. Portanto, as 

linhas das bordas e as que separam a área superior se tornaram serpentes e 

faixas nas quais as runas seriam escritas. Ademais, todo o espaço interno será 

preenchido com entrelaces de serpentes e outros adornos.  

Mas não são só serpentes que compõem a ornamentação dos 

monumentos. Muitos outros animais e elementos fazem parte do acervo do 

artista escandinavo. Pássaros, cavalos, feras, guerreiros, heróis, deuses e 

símbolos religiosos são elementos relativamente recorrentes como adorno nos 

monumentos de pedra.  

http://www.arild-hauge.com/maskesten.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Varangian_runestones
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Este aspecto traz à tona uma questão interessante: a transição do 

paganismo nórdico para o cristianismo. Por mais que a tradição escandinava de 

erguer pedras seja uma reapropriação da tradição germânica do século V, a 

maioria das pedras rúnicas adornadas foram produzidas por um povo 

escandinavo que já conhecia de perto o cristianismo e já estava em processo de 

cristianização. Desta maneira, é de se esperar que os monumentos apresentem 

símbolos cristãos de forma recorrente. A representação de cruzes é bastante 

grande, compondo cerca de 47% das pedras rúnicas, proporção que pode 

chegar a 59% em certas áreas, como a região de Uppland.  

Ter símbolos cristãos em uma pedra rúnica não quer dizer que ela seja 

um monumento exclusivamente cristão, tampouco a existência apenas de 

símbolos pagãos representa exclusividade dessa origem. Pedras como a Sö 112, 

localizada na Suécia, apresentam uma cruz junto a uma máscara odínica, ou 

ainda a famosa Sö 101, também na Suécia, que traz cenas da saga lendária de 

Sigurd junto a inscrições rúnicas que ofertam a construção de uma ponte à alma 

de alguém. A máscara odínica e a representação de Sigurd são importantes 

símbolos do paganismo nórdico, assim como a cruz e preocupação pela alma de 

alguém são elementos trazidos pelo cristianismo.  

A maioria das pedras rúnicas devem ser entendidas como elementos de 

uma época de transição religiosa, onde o homem escandinavo estava 

aprendendo uma nova tradição religiosa, sem abrir mão de suas antigas crenças 

facilmente, entendendo o cristianismo como uma oportunidade de salvação e 

ajuda, que se somava às suas divindades ancestrais. 

Assim, o estudo das pedras rúnicas aliado ao estudo da arte viking se 

torna um valioso e impressionante meio de se conhecer mais sobre as práticas 

culturais e sociais dos povos escandinavos medievais, pois partem de diversos 

pontos de análises distintos. Pesquisas nessa área expandem o leque de fontes 

para auxiliar as interpretações das fontes tradicionais, gerando um diálogo 

capaz de produzir leituras e resultados inovadores nas demais áreas dos 

estudos escandinavos. 
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AS RUNESTONES: SUAS CARACTERÍSTICAS E USOS 

 As runestones, um tipo específico de estelas, podem ser encontradas por 

toda a região da Escandinávia e em locais que estiveram sob certa influência 

escandinava. Essas runestones são estruturas monolíticas, blocos de pedra 

naturais de grandes dimensões e formato quadrilátero, cujo tamanho varia 

entre 0,5 e 2 metros (LANGER, 2009, p. 110). O que torna a denominação destas 

estruturas monolíticas em runestones e as diferencia das demais são os 

entalhamentos típicos da cultura escandinava, como imagens místicas e 

simbólicas e sua forma de escrita, as runas. 

 Podemos dividir as runestones, de forma básica, em dois tipos: as que 
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contém e dão prioridade à escrita rúnica, podendo ter ou não imagens ou 

simbolismos (imagem 1), e as que dão ênfase nas imagens e simbolismos, 

podendo conter ou não a escrita rúnica (imagem 2).   

        

Figuras 1 e 2: Runestone Hammar I; Runestone de Vallemberga, Fonte: 
http://www.pinterest.com/pin/371195194258284858/  

 

 Uma grande parte das runestones encontradas estão situadas na Suécia e 

Dinamarca, países que possuem por volta de 171 e 207 runestones 

respectivamente (LANGER, 2009, p. 110), mas, curiosamente, as runestones 

iconográficas com maior importância e referencia à mitologias se encontram na 

pequena Ilha de Gotland (LANGER, 2009, p. 122), cuja localização se dá no mar 

Báltico e pertence à Suécia. 

 As runestones iconográficas podem ser separadas em vários estilos, pois 

este se adaptava conforme a cultura se modificava. Podemos observar pelo 

menos seis estilos diferentes entre o período de 800 a 1150 do calendário cristão, 

e estes estilos são: Osberg (800-850), cuja característica principal se encontra na 

existencia do alto-relevo; Borre (850-950), onde se destaca o entrelaçamento das 

linhas e formas; Jelling (900-980), este estilo se destaca pela grande estilização 

dos animais; Mammen (980-1020), que se assemelha muito com o estilo Jelling, 

porém este estilo valoriza mais os motivos vegetais; Ringerike (1000-1060), 

estilo que é basicamente um aprimoramento do anterior; Urnes (1050-1150), 

neste ultimo estilo, os motivos vegetais predominam e as ramas e galhos são 

muito utilizados (OLIVEIRA, 2013). 

http://www.pinterest.com/pin/371195194258284858/
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 As runas utilizadas nas runestones também não tem seu papel 

diminuido, pelo contrario, elas são de extrema importância para que os 

pesquisadores consigam tentar compreender e decifrar qual o papel das 

runestones, e especificamente, qual o papel da runestone estudada. As runas 

podem ser divididas em dois tipos de alfabeto, o Rama Longa, característico da 

Dinamarca, e o Rama Curta, característico da Suécia e Noruega (LANGER, 

2009, p. 122). As runestones iconográficas são de certa forma mais difíceis de 

serem interpretadas, pois além de não terem algo escrito que possa ajudar os 

pesquisadores a compreender a runestone, os desenhos são passiveis de várias 

interpretações, fazendo assim com que seja mais dificil entender o contexto em 

que a runestone se inseria. 

 O contexto cultural influenciava muito no processo de criação das 

runestones, e principalmente no seu uso. A sociedade escandinava 

históricamente deu muito valor a vários aspectos do cotidiano, mas um dos 

principais deles era a honra. A importância da honra na sociedade escandinava 

pode ser observada tanto no seu período pré cristão, quanto no seu período pós 

cristão, e essa valorização da honra pelos escandinavos é essencial para 

compreender as runestones. 

 Existem várias razões para a criação das runestones o primeiro deles é 

honrar antepassados ou sítios sagrados. Algumas runestones mostram isto 

explicitamente ao ter um tipo de dedicatoria gravados na pedra, sendo 

consagradas em honra a algum feito de um guerreiro ou chefe, em memória de 

alguma guerra e vitória. Existem runestones com caráter funerário, cuja função 

era honrar os mortos para quem ela foi erguida, seja para uma pessoa em 

especial, ou mesmo uma família. A religião também era um motivo para que se 

erguessem runestones honrando os deuses ou mesmo recriando uma cena 

mitológica. Com a chegada do cristianismo, as crenças escandinavas foram aos 

poucos sendo transformadas e recriadas baseadas na religião cristã, e assim 

como a cultura e a sociedade, as runestones também se adaptaram e deixaram 

de glorificar a religião antiga em prol da nova, sendo possível assim, econtrar 

várias runestones com cruzes e com iconografia cristã, mas é interessante 
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observar que algumas dessas runestones ainda eram colocadas em locais 

tradicionalmente sagrados para os escandinavos, ou mesmo em locais 

funerários para honrar os antepassados que tinham herança cristã, perpetuando 

assim a importância destes locais e parte da sua cultura material e imaterial 

(MCLEOD, 2014, p. 5) (ANDREEFF, 2007, p. 256). 

 Como mostrado, a honra tinha uma grande importância na sociedade 

escandinava, tanto pré quanto pós cristã (ANDREEFF, 2007, p. 255), e se 

considerarmos o fato de que as runestones eram monumentos publicos e que 

eram vistos por várias pessoas (MCLEOD, 2014, p. 5), não é surpresa entender 

porque as runestones foram amplamente utilizadas para exaltar a honra e a 

fama das pessoas, o que torna ela, a honra, uma das grandes responsáveis pela 

existência de tantas runestones espalhadas pela região escandinava. Uma outra 

utilização da runestone, que não o enaltecimento da honra, é a demarcação de 

território (MCLEOD, 2014, p. 5). Elas, as runestones, também foram 

amplamente utilizadas como forma de determinar onde eram os limites 

territoriais de cada família, ou seja, estavam presentes em vários lugares por 

todo o território escandinavo, sendo assim relativamente comuns. Uma possível 

interpretação sobre seu uso em relação à demarcação territorial é de que as 

runestones também podem ter sido vistas como uma forma rudimentar de 

legitimação do território, como uma espécie de escritura da terra, que mostra 

que aquele local especifico pertence a alguma família ou individual, e/ou este 

território foi herdado de seus respectivos ancestrais (MCLEOD, 2014, p. 5). 

 Podemos concluir então, que as runestones com sua iconografia e escrita 

eram sumárias em pelo menos três ocasiões, na glorificação dos deuses e dos 

heróis, no enaltecimento da honra de pessoas vivas ou pessoas mortas e na 

demarcação de território. É possível deduzir então que as runestones não eram 

somente pedras decoradas e esculpidas, mas que eram parte essencial da 

cultura escandinava, elemento que ajuda até hoje a narrar como a sociedade se 

comportava. 
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ARTIGO 

ENTRE TRANÇAS E NÓS: OS ADORNOS CAPILARES 

FEMININOS NA ERA VIKING 

 Os cabelos sempre foram um dos adornos mais importantes usados pelas 

mulheres desde a Pré-História. Podiam ser utilizados para simplesmente 

enfeitar-se ou seduzirem, ou arrumá-los para agradar aos deuses e, assim 

protegerem-se contra possíveis infortúnios e também demonstrarem o seu 

status social. Uma mulher que apresentasse farta cabeleira, bem arrumada era 

mais do que um simples acessório de beleza, e pode apresentar-nos maiores 
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possibilidades de análise do seu uso e não apenas restringir-se à habilidade 

manual para a composição de tranças e nós, pois, essas tramas capilares são 

reveladoras de posições sociais, de estado civil e também de serviço religioso e 

de utilização mágica. 

 Os cabelos longos utilizados tanto por homens como por mulheres – 

desde a Mesopotâmia até o mundo contemporâneo - sempre estiveram ligados 

à virilidade, a força e também a liberdade (Rouche, 2009, p. 441). A literatura, as 

artes plásticas, o cinema e, mais recentemente os jogos de RPG e eletrônicos 

sempre apresentaram os guerreiros mais fortes e as mulheres mais belas com 

vastas e espessas cabeleiras, as madeixas femininas muitas vezes caiam até a 

altura da cintura e havia aquelas mais longas ainda. A arte Pré-Rafaelita sempre 

apresentou as suas mulheres que na maioria das vezes eram personagens da 

mitologia e do folclore nórdicos com cabelos muito longos geralmente soltos 

para reforçar o seu caráter de sedução e também mostrar que os cabelos muito 

longos constituíam um padrão de beleza da Era Viking. Essas representações 

das longas cabeleiras tanto masculinas como femininas que sobreviveram ao 

longo do tempo nas artes e também no imaginário popular, foram preservadas 

em pingentes, em múmias e na iconografia são fundamentais para entendermos 

como as tramas capilares femininas foram importantes meios de demonstração 

de condição social e também de práticas mágico-religiosas. 

 Os cabelos femininos bem compridos eram deixados soltos pelas 

mulheres solteiras, não havendo a necessidade de ocultá-los sob os lenços ou 

toucas que evidenciavam o seu matrimônio (ROUCHE, 2009, p. 441,442), como 

mostram as imagens das figuras 3 e 4 de uma mulher da Era Viking que trança 

seus cabelos e depois faz um nó triplo (o Valknut ou nó dos mortos) com elas e 

envolve toda a cabeça com uma espécie de touca. 
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1      2  

Figura 1: Ilustração contemporânea do uso de lenços ou tocas por mulheres da Era 
Viking, fonte: http://www.vikinganswerlady.com/hairstyl.shtml acesso em 27/02/2013 
às 09:51. Figura 2: Ilustração contemporânea de tranças da Era Viking. Fonte: 
http://www.vikinganswerlady.com/hairstyl.shtml. Acesso em 27/02/2013 às 09:54. 

 

Adornados com longas tranças presas com fitas tecidas com linho lã 

específicas para prender os cabelos ou finas tiras de couro eram também presos 

por nós, principalmente o nó triplo, o valknut (Langer, 2010, p. 13) ou nó dos 

mortos que, e podemos supor que esses nós capilares não tinham somente um 

efeito estético, eram também utilizados como simbolismos mágicos.  As tranças 

podiam ser presas em forma de coque no alto da cabeça ou à altura da nuca, ou, 

então envolvendo toda a cabeça como uma coroa ou, então, presas umas as 

outras e atadas com o nó triplo e, depois envolvidas com um lenço. Já o nó 

triplo no alto da cabeça que deixava cair em cascata o restante dos cabelos é um 

penteado muito comum em pingentes da Era Viking representando as 

valquírias.  

As imagens 1 e 2 abaixo mostram dois diferentes tipos de tranças e nós 

usados pelas mulheres na Era Viking: na primeira, as tranças são atadas por 

fitas ao redor da cabeça proporcionando um efeito estético que lembra uma 

coroa e, na outra ilustração (figura 2) há outra trança, também atada à nuca e cai 

pelas costas dando a impressão que estão emaranhadas por nós. A imagem 3 é a 

representação gravada em estela gotlandesa de uma valquíria segurando um 

http://www.vikinganswerlady.com/hairstyl.shtml%20acesso%20em%2027/02/2013%20às%2009:51
http://www.vikinganswerlady.com/hairstyl.shtml%20acesso%20em%2027/02/2013%20às%2009:51
http://www.vikinganswerlady.com/hairstyl.shtml
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corno de hidromel e pode-se perceber de maneira evidente o nó triplo em seus 

cabelos. 

3       4  

Figura 3: Imagem de valquíria da Era Viking, portando um tradicional nó odínico, 
Gotland, séculos VIII-IX. Fonte: Museu Histórico de Estocolmo. Figura 4: Pingente de 
Valquíria de Funen, Dinamarca, circa 800. Apresenta o mesmo nó que a figura anterior, 

mas em detalhes tridimensionais. Fonte: Jesch, 2014. 

Nesses pingentes (figura 4) ou baixo relevos em pedra que representam 

as valquírias, essas mulheres aparecem de perfil segurando um corno de bebida 

e estão algumas vezes em trajes femininos muito comuns em toda a Era Viking:  

vestidos com sobrecapa adornados por colares de contas e presos com fivelas de 

metal que quanto mais coloridos e trabalhados eram tantos as fivelas como os 

colares demonstravam a maior riqueza e visibilidade social de suas usuárias. 

Esses pingentes que representam as valquíras as colocam sempre em posição de 

atendentes, e o que evidencia que essas mulheres podem ser reconhecidas como 

valquírias é justamente pela presença do nó triplo do alto da cabeça e o corno 

de hidromel que seguram e o mesmo está pronto para ser entregue aos 

guerreiros que chegam ao Valhala. Mas também atentamos ao fato de que em 

pingentes, as emissárias de Odin geralmente portam equipamentos bélicos, 

como podemos constatar na figura 4, apresentando o mesmo nó capilar da 

figura 3.  

Como essas representações de adornos capilares ainda é um campo 

pouco explorado tanto por pesquisadores nacionais como por estrangeiros e, 

portanto a bibliografia é praticamente inexistente, esse campo de estudo está 

relacionado diretamente ao estudo do corpo e suas representações.   
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Infelizmente esse tipo de pesquisa ainda consta apenas como curiosidade sobre 

a vida cotidiana das mulheres nórdicas da Alta Idade Média e muito há a ser 

estudado, pois essas representações são fundamentais para compreendermos a 

dinâmica de funcionamento de determinadas grupos sociais e tanto a roupa, 

como os acessórios, como por exemplo, as tranças e os nós são peças-chave para 

esse estudo. Há algumas pesquisas disponíveis muito genéricas sobre a história 

do cabelo seus adereços e, principalmente o seu uso não só como um simples 

adorno, mas, como um símbolo de poder e de visibilidade social.  

Recentes estudos como os da arqueóloga britânica Marianne Moen que 

escreveu a dissertação “The gendered landscape” onde aborda questões pouco 

exploradas de gênero levanta muitas hipóteses que devem ser levadas em conta 

quando estudamos não somente a mulher na Era Viking, mas tudo o que cerca 

o mundo feminino na época como vestimentas, acessórios, utensílios 

domésticos e, principalmente um cuidado especial quando são utilizadas fontes 

literárias para essa análise. A arqueóloga ressalta que a partir do século XIX 

quando a Era Viking e, consequentemente a construção de um ideal de mulher 

viking passou a ter uma importância significativa para a composição e 

consolidação de uma identidade escandinava isso se deu sob a forte influência 

dos rígidos ideais vitorianos de conhecimento, moral, beleza e, principalmente 

comportamento. Durante a Era Vitoriana foram feitas muitas descobertas 

arqueológicas e durante esse processo estabeleceram-se rígidas normas de como 

deveriam ser apresentadas e representadas principalmente para o grande 

público que consumia via imprensa as notícias dessas descobertas, os modelos 

femininos vigentes das sociedades que estavam sendo estudadas a partir dos 

achados arqueológicos. 

Os modelos de beleza vitorianos pregavam o recato: a mulher devia estar 

presa aos sufocantes espartilhos e, mesmo sem habilidade praticar 

cotidianamente o que, no mundo contemporâneo as mulheres fazem por 

prazer: thing lacing que é a habilidade de trançar com certa rapidez as fitas que 

prendem o espartilho e, claro manter presa e de preferência com muito recato 



 

                 Notícias Asgardianas n. 7, 2014, Dossiê: Runas e Runologia Página 58 

com tranças, fitas e alfinetes a vasta cabeleira que podia ser mostrada apenas 

para o esposo na meia luz dos aposentos. 

Esses modelos estéticos femininos que como já foi dito anteriormente 

ganhou força principalmente na Escola Pré-Rafaelita onde observamos o 

modelo vigente até hoje no imaginário, a mulher viking sempre é representada 

com os longos cabelos presos com espessas tranças. Não há como pensarmos 

nelas sem os seus longos cabelos. A arte nas suas mais variadas formas já 

impregnou o nosso imaginário com esse modelo, mas um “corpo do pântano”, 

o “corpo de Elling” achado recentemente na Dinamarca, apresentou conservado 

o corpo e principalmente o cabelo de uma mulher, possivelmente pertencente a 

aristocracia, que apresenta um penteado com nós e tranças muito elaborado o 

que reforça a hipótese de que mais do que simples adorno natural os cabelos 

serviam para serem trabalhados e assim demonstrarem a visibilidade das 

mulheres na sociedade nórdica. As tranças do corpo feminino de Elling são 

importantes para compreendermos como esses penteados foram importantes 

não  só  para a  demonstração  de poder   dessas mulheres uma vez que seus  

 

4           5  

Figura 4: Cabeça da Mulher de Elling. Fonte: 
http://www.tollundman.dk/ellingkvinden.asp. Acesso em 27/02/2013 às 10:00. Figura 
5: reconstituição contemporânea das tranças da Mulher de Elling. Fonte: 
http://www.tollundman.dk/ellingkvinden.asp. Acesso em 27/02/2013 às 10:01. 

  

http://www.tollundman.dk/ellingkvinden.asp
http://www.tollundman.dk/ellingkvinden.asp
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cabelos eram trançados por outras mulheres, provavelmente suas servas ou até 

escravas e que cabelos muito elaborados com variados tipos de tranças e nós 

eram um privilégio das mulheres da aristocracia. 

 Bem como as mulheres mesopotâmicas, egípcias, gregas, romanas e até 

mesmo as vitorianas, somente as mais abastadas podiam contar com servas 

para pentearem e, por assim dizer “esculpirem” seus cabelos de forma muito 

elaborada que além de realçarem a sua beleza eram um demonstrativo da sua 

alta posição. Pensando nas mulheres escandinavas que viviam em grandes 

propriedades que abrigavam um número considerável de trabalhadores aos 

seus serviços e onde ela detinha um poder que não pode ser visto como 

limitado à esfera privada, pois elas possuíam o controle das chaves não só da 

casa mas das despensas que durante os invernos rigorosos abasteciam as mesas 

de todos, portanto cabelos femininos artisticamente trançados eram uma 

grande demonstração de poder e de prestígio dentro da comunidade. 

 O estudo dos adornos capilares femininos na Era Viking ainda está 

dando os seus primeiros passos, portanto é necessário muito mais estudos e 

uma pesquisa multidisciplinar onde a Arqueologia, a Literatura, a ourivesaria, e 

a iconografia estudadas em conjunto possam fornecer os dados necessários para 

investigarmos em profundidade e com muito mais rigor e propriedade o muito 

que os nós, as tramas e as tranças têm a nos dizer. São necessárias pesquisas 

mais profundas pois há pesquisadores interessados e mais ainda, há um grande 

numero de jovens estudantes que sentem-se motivados para estudar esse tipo 

de comportamento cotidiano, porém é necessário quem não se trave o 

conhecimento e que as práticas corriqueiras do cotidiano sejam vistas como 

fundamentais para o estudo assim como os documentos escritos.  
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VELASCO, Manuel. Breve história dos vikings. Rio de Janeiro: Versal editores, 

2013, 186 páginas. 

Originalmente publicado em Madrid em 2005, o livro Breve história dos 

vikings foi escrito pelo pesquisador e escritor espanhol Manuel Velasco, autor 

de vários romances, livros, sites e estudos envolvendo a Escandinávia da Era 

Viking. 

O livro é um pequeno manual que sintetiza a história e a sociedade 

nórdica, recomendado aos iniciantes ou a todos aqueles que buscam 

informações sérias sobre um tema popular, mas que infelizmente ainda não 

conhece muitas publicações acadêmicas em língua portuguesa. 

A obra foi dividida em três partes. A primeira explora a história 

propriamente dita do período mais empolgante e famosa do mundo nórdico, 

iniciado a partir do século VIII. Além dos aspectos históricos, Velasco também 

concede informações sobre a sociedade, a vida no campo e fazendas, o alfabeto 

rúnico, aspectos do cotidiano, a navegação, a formação da realeza, entre outros 

detalhes. 

 

O escritor Manuel Velasco 

A segunda parte trata do tema mais popular até nossos dias, a mitologia 

nórdica, uma síntese de seus deuses, suas narrativas, cosmogonias e seres 

fantásticos. A terceira parte completa a obra, trazendo mais informações sobre 
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aspectos religiosos, runas e magia e um pequeno ensaio sobre os vikings na 

península ibérica.  

A edição é ainda inserida de um pequeno quadro cronológico e uma lista 

bibliográfica e de sites da internet. Com certeza este lançamento pode colaborar 

com a popularização de estudos mais detalhados sobre o mundo escandinavo, 

contribuindo com a formação de um público com um conhecimento mais 

aprimorado do que aqueles que adquirirem informações sobre os vikings 

apenas pelo entretenimento, mídia e arte. 

Prof. Dr. Johnni Langer – UFPB/NEVE 

 

NOTÍCIAS DO NEVE 

 

JOÃO PESSOA SEDIARÁ EVENTO ESCANDINAVISTA 

 

II COLÓQUIO DE ESTUDOS VIKINGS E ESCANDINAVOS/I 
CICLO DE PESQUISAS MEDIEVAIS:  

Mito e literatura medieval. 

8, 9 e 10 de outubro de 2014, UFPB: Universidade Federal da Paraíba, Centro de 

Educação. João Pessoa, PB. Organização: NEVE (Núcleo de Estudos Vikings e 
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Escandinavos). Apoio: Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões 

da UFPB e Centro de Educação. Informações: neveufpb@yahoo.com.br  

http://ufpb2014.blogspot.com.br/ 

PROGRAMAÇÃO GERAL: 

Dia 08 de outubro, quarta-feira: 

8h – 12h – Mini-cursos 

14h – 16h – Mesa-Redonda 1: Mito e Literatura na Escandinávia Medieval 

Coordenação: Ms. Munir Lutfe Ayoub (NEVE) 

- O sobrenatural e o fantástico nas sagas islandesas - André Araújo de Oliveira 
(PPGH/UFMA/NEVE) 

- O mito do herói na Saga dos Volsungos - Ms. Suênia de Souza Amorim 

- Mito, oralidade e escrita: o contar e o recontar - Ms. Munir Lutfe Ayoub 
(NEVE) 

16h30 - Conferência de abertura: A Mitologia Escandinava na obra de Richard 
Wagner, com prof. Dr. João Lupi (UFSC). 

Dia 09 de outubro, quinta-feira: 

8h – 10h – Mini-cursos 

10h - 12h: Mesa-Redonda 2: Literatura medieval. 

Coordenação: Profa. Dra. Luciana Deplagne (UFPB/GIEM) 

- Lagertha: representações da guerreira na Gesta Danorum - Profa. Ms. Luciana 
de Campos (PPGL-UFPB/GIEM/NEVE)  

- O mito das Amazonas em A Cidade das Damas de Christine de Pizan e De 
Claris Mulieribus, de Boccaccio - Profa. Dra. Luciana Deplagne (UFPB/GIEM) 

- Os "fabliaux" eróticos medievais - Profa. Dra. Marta Pragana (UFPB/GIEM) 

14h – 16h – Mesa-Redonda 3: Mito e Religiosidade na Escandinávia Medieval 

Coordenação: Prof. Dr. Johnni Langer (UFPB/NEVE) 

- Mito e xamanismo: a caçada selvagem nas baladas de Helgi Hudingsbani - Ms. 
Pablo Gomes de Miranda (NEVE) 

- O poema rúnico anglo-saxão - Ms. João Bittencourt de Oliveira (UERJ/NEVE) 

mailto:neveufpb@yahoo.com.br
http://ufpb2014.blogspot.com.br/
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- A magia rúnica: fontes e historiografia - Prof. Dr. Johnni Langer 
(UFPB/NEVE) 

16h30 - Conferência: As runas latinas na Escandinávia Medieval, com prof. Dr. 
Álvaro Bragança Júnior (UFRJ). 

18h – Atividade Cultural: apresentação do Grupo de música antiga Alegretto 
(Conservatório Pernambucano de Música). 

Dia 10 de outubro, sexta-feira: 

8h – 12h – Sessões de Comunicações 

14h – 16h – Mesa-Redonda 4: Filosofia e misticismo medieval. 

Coordenação: Prof. Dr. Prof. Dr. Fabricio Possebon (UFPB) 

- A memória e a visão holístisca medieval - Profa. Dra. Suelma Moraes (UFPB) 

- Prof. Dr. Anderson D´Arc (UFPB) 

- As mônadas hieroglíficas - Prof. Dr. Fabricio Possebon (UFPB) 

16h30 – Conferência de Encerramento: Kierkegaard: Entre o Mito Nórdico e o 
Pensamento Escandinavo, com prof. Dr. Deyve Redyson Melo dos Santos 
(UFPB). 

RELAÇÃO DE MINI-CURSOS: 

1. Introdução aos estudos de literatura medieval nórdica.  

Com professora Ms. Luciana de Campos (GIEM/NEVE, Doutoranda pelo 
PPGL/UFPB). 

2. Realeza e religião na Era Viking. 

Com professor Munir Lutfe Ayub, mestre em História pela PUC-SP, membro 
do NEVE. 

3. Introdução ao estudo do xamanismo europeu e escandinavo. 

Com professor Pablo Gomes de Miranda, mestre em História pela UFRN, 
membro do NEVE. 

4. A mulher e a Igreja na Idade Média.  

Com profa. Ms. Veronica Aparecida Silveira Aguiar (Docente 
UNIR/Doutoranda USP). 
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GRUPO NEVE COMPLETA QUATRO ANOS 

O grupo interinstitucional NEVE foi criado em junho de 2010 e tem por 

principal objetivo o estudo e a divulgação da História e cultura da Escandinávia 

da Era Viking e medieval, por meio de reuniões, organização de eventos, 

publicações e divulgações em periódicos e internet. Conta com a colaboração de 

professores, pós-graduandos e graduandos de diversas universidades 

brasileiras. A criação do NEVE tenta compensar a escassa produção e interesse 

acadêmico em nosso país pela temática, proporcionando uma maior solidez 

para os futuros pesquisadores. 

 

DECLARAÇÕES SOBRE O NEVE DE MEDIEVALISTAS 

BRASILEIROS: 

"O vertiginoso crescimento, nas últimas décadas, dos estudos medievais 

no Brasil é fruto, entre outros aspectos, dos esforços e da dedicação de 

estudantes e de profissionais de diversas regiões do país, que se congregam em 

laboratórios e núcleos de pesquisas diversos votados à pesquisa e à divulgação 

do conhecimento daquela "fatia de duração do tempo" entre nós. Como 

membro de um deles, o Translatio Studii, gostaria de congratular-me aqui com o 

Prof. Johnni e com todos os membros que fazem, cotidianamente, o NEVE, 

grandes responsáveis pela promoção dos estudos das sociedades medievais 

escandinavas em nosso país. Coube ao NEVE, podemos afirmar, sem lugar à 

dúvida, fazer aportar em plagas brasileiras a vigorosa experiência histórica das 
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sociedades nórdicas medievais, agora com registros inequívocos, de forma 

perene e, faço votos, na mais longa e efetiva duração!" 

Prof. Dr. Mário Jorge da Motta Bastos - Niterói - UFF 

"O trabalho realizado pelo NEVE em prol do conhecimento, análise e 

difusão dos saberes sobre as sociedades e a história dos nórdicos refletem uma 

faceta pouco conhecida dos estudos medievais, que começou a ser iluminada há 

alguns anos atrás e é digna de menção e elogio. Auguramos a sequencia e a 

manutenção dos resultados e do sucesso que este grupo amealhou nos seus 

anos de existência." 

Prof. Dr. Sergio Alberto Feldman - Vitória - UFES 

"Parabéns ao NEVE pela sua existência. Sob a coordenação do Prof. Dr. 

Johnni Langer (UFPB) consolida-se um espaço institucional acadêmico 

destinado aos estudos nórdicos e escandinavos , fruto de longo e árduo trabalho 

empreendido pelo referido pesquisador. Publicações, eventos e blog são 

ferramentas mais que úteis para a divulgação da contribuição ímpar daquelas 

culturas. Que o prof. Johnni e os estudiosos ao seu redor ampliem ainda mais a 

sua esfera de atuação – queiram os deuses de Asgard!" 

Prof. Dr. Álvaro Bragança Júnior - Rio de Janeiro - UFRJ 

"O NEVE representa para mim uma oportunidade única no Brasil de 

estimular não somente os estudos sobre os vikings mas sobre o mundo 

germânico antigo e medieval. Um local para se trocar ideias de maneira 

completamente diversa a que estamos acostumados na vida acadêmica, e onde 

o conhecimento é verdadeiramente construído com a contribuição do grupo. 

Assim, deixa uma marca indelével em quem participa de suas reuniões e 

eventos. Deixa também marcas importantes na pesquisa e alcança um lugar 

merecido no panorama acadêmico nacional, finalmente colocando os estudos 

germano-escandinavos em pauta. Parabéns NEVE." 
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Prof. Ms. Sandro Teixeira Moita - Escola de Comando e Estado Maior-do 

Exército (ECEME) 

"Venho por meio de este depoimento agradecer a oportunidade de 

participar dessa grande família a qual intitulamos abreviadamente NEVE. 

Grupo que tem como sua principal batalha estender o conhecimento de Idade 

Media da academia brasileira, abrangendo assim nossos esforços para a difusão 

de estudos sobre uma sociedade e uma cultura ainda pouco explorada, a 

Nórdica. Lembro-me aqui ainda de meus primeiros contatos com membros do 

futuro grupo em meados de 2009 durante o “II colóquio de estudos Celtas e 

Germânicos: oralidade e literatura” ocorrido na UFF, na época me encontrava 

com 19 anos e pretendia dar inicio a minhas pesquisas sobre os Vikings, além 

de que buscava entender aspectos simples da vida de um historiador como a 

detecção de uma fonte. O estudo sobre a cultura nórdica medieval a partir de 

2009 cresceu espantosamente e as publicações em português se tornaram cada 

vez mais vastas, junto destas se revelou a cada dia novas facetas que auxiliam 

na compreensão da Idade Media como um período de grande diversidade e 

riquezas culturais, facetas que sempre foram acompanhadas de um derrubar de 

estigmas como os da Idade das trevas e principalmente o dos povos Vikings 

como bárbaros, sanguinários e primitivos. Concluo assim que no aniversario de 

quatro anos de nosso grupo alcançamos grandes objetivos como a difusão de 

novos conhecimentos e a proliferação de novos pesquisadores, portanto posso 

dizer que me alegro por fazer parte junto ao NEVE do fortalecimento de novas 

fronteiras medievais na academia brasileira." 

Prof. Ms. Munir Lutfe Ayoub - São Paulo - NEVE.  

NOVOS MEMBROS DO NEVE 

O Grupo NEVE acaba de agregar mais dois escandinavistas, aumentando 

ainda mais as perspectivas de ampliação da área aos estudos nórdicos em 

língua portuguesa: Hélio Pires e Rodrigo Marttie. 



 

                 Notícias Asgardianas n. 7, 2014, Dossiê: Runas e Runologia Página 68 

 

Hélio Fernando Vitorino Pires é natural de Portugal, realizou mestrado em 

Estudos Vikings e Medievais pela Universidade de Uppsala (Suécia) em 2006 e 

Doutorado em História pela Universidade Nova de Lisboa em 2012 com a tese: 

Incursões Nórdicas no Ocidente Ibérico (844-1147): Fontes, História e Vestígios. 

Hélio Pires já ministrou diversos cursos em Portugal, além de ser autor de 

muitos estudos em português e inglês, incluindo a prestigiada revista Viking 

and Medieval Scandinavia (com dois artigos: Money for freedom: ransom 

paying to Vikings in western Iberia, publicado em 2011; e Sigurðr’s attack on 

Lisbon: where exactly?, de 2012). 

Outras publicações de Hélio Pires podem ser conferidas na sua página: 

https://independent.academia.edu/HelioPires  

 

Rodrigo Mourão Marttie é brasileiro e realizou mestrado em estudos 

nórdicos pela Universidade de Oslo em 2013 (com a dissertação: In the Text of 

the Divine Office - A study of the manuscript fragments of the breviaries kept in 

the Riksarkivet from the 12th to the 15th century, que pode ser acessada aqui). 

Atualmente Rodrigo é doutorando em História pela Universidade de Bielefeld, 

Alemanha, e bolsista do Deutsche Forschungsgemeinschaft. 

https://independent.academia.edu/HelioPires
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Rodrigo possui vasta experiência em Paleografia e estudo de manuscritos 

medievais, tendo realizado especialização no tema pela Fédération 

Internationale des Instituts d Etudes Médiévales em 2011, além de ter 

ministrado cursos e oficinas de paleografia em diversos eventos, incluindo o 

Brasil. 

MEMBRO DO NEVE É APROVADO EM SELETIVO DE 

HISTÓRIA ANTIGA NA UFRN 

O historiador Pablo Gomes de Miranda, membro do NEVE, acaba de ser 

aprovado no seletivo para professor substituto em História Antiga na UFRN, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Atualmente Pablo Miranda também prepara seu projeto de doutorado, a 

respeito de práticas xamânicas e religiosidade na Escandinávia Medieval. 

Para acessar os artigos e trabalhos de Pablo Miranda: 

https://universidadefederaldoriograndedonorte.academia.edu/PablodeMiran

da  

RELIGIÃO NÓRDICA EM MESTRADO DA UFPB 

O historiador Ricardo Menezes acaba de ser aprovado no Programa de 

Pós Graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), com o projeto: Feras Petrificadas: O simbolismo religioso dos animais 

na Era Viking. Trata-se de um tema ainda pouco explorado pela academia 

brasileira, o estudo da religiosidade nórdica pré-cristã, utilizando como 

abordagem a cultura visual da Escandinávia da Alta Idade Média. A pesquisa 

será orientada pelo prof. Dr. Johnni Langer. 

https://universidadefederaldoriograndedonorte.academia.edu/PablodeMiranda
https://universidadefederaldoriograndedonorte.academia.edu/PablodeMiranda
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Ricardo Menezes é graduado em História pela Universidade Federal do 

Ceará e foi um dos fundadores do grupo Valknut, que vem atuando na 

expansão e popularização dos estudos nórdicos no Ceará e Nordeste. 

A pesquisa de Ricardo Menezes certamente contribuirá para o avanço dos 

estudos escandinavísticos e medievais em nosso país, servindo de estímulo para 

as novas gerações de investigadores. 

MEMBRO DO NEVE PARTICIPA DE EVENTO EM GOIÁS 

André de Araújo Oliveira, mestrando em História pela UFMA e membro 

do NEVE, participou do evento  III Encontro da Abrem Centro- Oeste e I 

Seminário Internacional de História Medieval, que ocorreu na cidade de Goiás 

entre 9 e 11 de abril. André apresentou a comunicação Entre a cruz e a espada: o 

processo de conversão da Islândia e Noruega, integrante de suas pesquisas do 

mestrado. 

 

Segundo André, O III Encontro da Abrem Centro- Oeste e I Seminário 

Internacional de História Medieval, foi um ótimo evento, com a continua troca 

de ideias e seminários construtivos auxilia na formação de uma área de estudos 

medievais mais dinâmica e rica. A comunicação, ENTRE A CRUZ E ESPADA: 
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O PROCESSO DE CONVERSÃO DA ISLÂNDIA E NORUEGA, foi muito bem 

aceita apesar do tema de estudos escandinavos ser ainda um objeto peculiar 

dentro do campo nacional de estudos medievais.  

"Agradeço principalmente aos membros da mesa que coordenei Mirja 

Myrcea Dennisse Churquina Corro (UEG) e Nezivânia Xavier Freitas (UFG), 

pela curiosidade e atenção." 

 

ESTUDO BRASILEIRO SOBRE VIKINGS RECEBE SETE 

CITAÇÕES INTERNACIONAIS 

     O artigo The origins of the imaginary viking, escrito por Johnni Langer 

e publicado no periódico Viking Heritage Magazine (n. 4, 2002, Universidade 

de Gotland – traduzido ao francês no livro L´ Europe des Vikings, 2004) recebeu 

sete citações em estudos acadêmicos do Canadá e Europa. Os estudos foram 

publicados entre 2007 a 2014 e consistem em artigos de revistas acadêmicas e 

Anais de eventos, além de capítulos de livros, a maioria sendo especializada em 

temas da Escandinávia Medieval. Ele é disponível em: 

https://www.academia.edu/390901/THE_ORIGINS_OF_THE_IMAGINARY_

VIKING_VIKING_HERITAGE_4_2002_GOTLAND_UNIVERSITY_CENTRE_F

OR_BALTIC_STUDIES_VISBY    

As citações: 

1. KLINE, Daniel T. (Ed.). Digital gaming re-imagines the Middle Ages. 

London: Routledge, 2014. Citado na bibliografia (página 275). 

2. DOWNHAM, Clare. 'Hiberno-Norwegians' and 'Anglo-Danes': 

anachronistic ethnicities and Viking-Age England. Mediaeval 

Scandinavia 19, 2009, pp. 139-169. O artigo é citado na página 140. 

3. FIMI, Dimitra. Tolkien and Old Norse Antiquity: Real and Romantic 

Links in Material Culture. In: CLARK, David (Ed.). Old Norse made 

https://www.academia.edu/390901/THE_ORIGINS_OF_THE_IMAGINARY_VIKING_VIKING_HERITAGE_4_2002_GOTLAND_UNIVERSITY_CENTRE_FOR_BALTIC_STUDIES_VISBY
https://www.academia.edu/390901/THE_ORIGINS_OF_THE_IMAGINARY_VIKING_VIKING_HERITAGE_4_2002_GOTLAND_UNIVERSITY_CENTRE_FOR_BALTIC_STUDIES_VISBY
https://www.academia.edu/390901/THE_ORIGINS_OF_THE_IMAGINARY_VIKING_VIKING_HERITAGE_4_2002_GOTLAND_UNIVERSITY_CENTRE_FOR_BALTIC_STUDIES_VISBY
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new. London: Viking Society for Northern Research, 2007, pp. 83-99. O 

artigo é citado nas páginas 92 e 99. 

4. MCKENZIE,Alicia. ‘Sword-point and blade will reconcile us first: The 

Vikings in the English Context, 23rd Forward into the Past Conference, 

Laurier University, Canadá (2013). O artigo é citado nas páginas 11, 12 

e 15. 

5. SVENDSEN, Gert & SVENDSEN, Gunnar. From Vikings to Welfare: 

Early State Building and Social Trust in Scandinavia, ISNIE 2010. O 

artigo é citado nas páginas 4 e 19. 

6. BUREYCHAK, Tetyana. Zooming and out: historical iconsof 

masculinity within and across nations. In: HEARN, Jeff; BLAGOJEVIC, 

Marina; HARRISSON,Katherine (Eds). Rethinking Transnational men: 

beyond, between and withinnations. London: Routledge, 2013. O 

artigo é citado na pagina 231. 

7. BUREYCHAK, Tetyana (2012) In Search of Heroes:Vikings and 

Cossacks in Present Sweden and Ukraine. NORMA. Nordic Journal for 

Masculinities Studies. Vol. 07, Issue 2,139–159. O artigo é citado na 

página 142. 

 

ARTIGO EM PORTUGUÊS SOBRE MAGIA NÓRDICA É 

CITADO NA FINLÂNDIA 

O artigo Galdr e feitiçaria nas sagas islandesas (Brathair 9, 2009, de Johnni 

Langer) foi citado num estudo sobre o conteúdo dos manuscritos das sagas 

islandesas, escrito pela professora Helen Leslie da Universidade de Bergen, 

Noruega: 
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LESLIE, Helen. Younger Icelandic Manuscripts and Old Norse Studies. In: 

RMN Newsletter, vol. 4, 2012, Universidade de Helsinki. O artigo é citado na 

página 160 (nota 15) e na bibliografia da página 161. 

 

NOTÍCIAS DE OUTROS GRUPOS 

 

Notícias do grupo VALKNUT 

Nesse semestre e, principalmente, nesses últimos meses, fomos cercados 

por notícias tristes e alegres. De início, tivemos o afastamento temporário de 

duas integrantes do núcleo feminino, Ana Luiza Ferreira e Hellen Rocha, que 

desenvolviam estudos voltados, respectivamente, no campo da legislação e da 

mulher na Escandinávia medieval. Esses afastamentos se dão por exigências 

acadêmicas, tendo em vista que elas se encontram nos períodos finais dos seus 

cursos e precisam dedicar uma maior atenção aos seus trabalhos de conclusão, 

entretanto, manifestam interesse de retornar seus estudos o mais breve possível. 

No final de 2013 tivemos a ilustre visita do mestre e agora professor 

substituto da UFRN, Pablo Miranda, que ministrou e organizou, juntamente 

com o Valknut, o minicurso sobre os vikings, o primeiro evento exclusivamente 

escandinavista realizado na Universidade Federal do Ceará. O evento foi 

dividido em três dias e tinha como objetivo, mostrar as dificuldades e 

possibilidades de se trabalhar com as fontes primárias e, ao final, expor e 

debater o grande preconceito que essa temática sofre no Nordeste, mas 

ressaltando a existência de muitos pesquisadores sérios que estão 

comprometidas com esse estudo. O minicurso contou com a participação de 

alguns integrantes do Valknut no primeiro dia de curso. Thiago, Elvio e Ricardo 
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fizeram apresentações sobre alguns aspectos básicos da sociedade e cultura 

viking, além de debater os estereótipos sobre essa civilização. 

De forma geral, esse minicurso foi muito enriquecedor, tanto pelo 

conteúdo que foi trabalhado, como pela interação de novas pessoas, já que 

houve participação de estudantes de outros cursos e universidades, mostrando 

que existem muitas pessoas interessadas no assunto, mas que deixam de 

pesquisar o assunto devido à falta de apoio institucional e conhecimento das 

possibilidades. 

Com relação ao nosso grupo de estudo, todo semestre passamos por 

algumas reformulações, sempre objetivando aumentar o aproveitamento dos 

participantes.  Nossas reuniões ocorriam todos os sábados pela manhã até o fim 

do semestre 2014.1, quando resolvemos que seria interessante passar das 

leituras básicas para as leituras das fontes primárias e fomos ler os livros “ As 

três Sagas Islandesas” e a “Saga dos Volsungos”. Nesta experiência tivemos a 

oportunidade de ter uma noção de como trabalhar esse material, além de 

observar o nível de dificuldade da leitura, encorajando os membros mais jovens 

a buscar outras fontes. 

Para o segundo semestre de 2014, decidimos que, para se ter maior 

produtividade, deveríamos nos concentrar em desenvolver os projetos de cada 

integrante, e para tanto, o grupo está realizando reuniões para que possamos 

colaborar com o processo de criação dos trabalhos a serem apresentados no II 

Colóquio de Estudos Vikings e Escandinavos, que acontecerá na Universidade 

Federal da Paraíba em outubro deste ano. 

 Por fim, não deixaríamos de comentar e, principalmente, parabenizar 

nosso amigo Ricardo Wagner Menezes de Oliveira, que foi aprovado no 

Mestrado da Pós-Graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal 

da Paraíba, realizando um feito de extrema importância, não só para sua vida 

pessoal, mas para o grupo Valknut. Essa conquista mostra a força e a seriedade 

que esse grupo tem, haja vista que o, agora mestrando, Ricardo Wagner foi 
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capaz de silenciar muitos pessimistas e, acima de tudo, servir de exemplo para 

outros Valknutianos. 

Thiago Moreira Monte  

Historiador e cofundador do Valknut – Grupo de Estudos Vikings 

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO NA: 

1. Ensaios (artigos de popularização) e resenhas (de livros, filmes, músicas 

e quadrinhos de no máximo dois anos de sua publicação/lançamento): 

de cinco a oito páginas, fonte Book Antiqua 12, espaço 1/5, imagens em 

formato JPG (máximo de quatro imagens e resolução de 100 dpi), sem 

notas de rodapé ou final, com título, texto e identificação dos autores e 

vínculo institucional ao final, fotografia dos autores em JPG (somente 

para autores de ensaios e entrevistados). Citação no sistema autor/data 

(sobrenome em minúscula: ano, paginação), bibliografia ao final do texto 

(máximo de 8 referências). 

2. Entrevistas (preferencialmente com pesquisadores estrangeiros da área): 

de três a cinco páginas, mesma formatação do item 1. 

3. Notícias de descobertas ou pesquisas arqueológicas: texto em 

português com até 50 linhas, formatação idêntica ao item 1. Notícias de 

até dois meses antes da data do boletim em vigência. 

4. Notícias em geral: de participações em eventos, qualificações e defesas 

na área ou outras notícias pertinentes ao tema (incluindo atividades de 

outros grupos de estudos escandinavos): até 50 linhas, formatação 

idêntica ao item 1. Notícias de até dois meses antes da data do boletim 

em vigência. 
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Todas as propostas devem ser enviadas para: 

johnnilanger@yahoo.com.br  

 

Como incluir as publicações do boletim no Lattes: 

Para ensaios e artigos: seção Texto em jornal ou revista (magazine) (Produção 

Bibliográfica); para organizadores de entrevistas, resenhas e traduções: Outra 

produção bibliográfica (Produção Bibliográfica). Para notícias: Outra produção 

técnica. 

Como citar as publicações do boletim: 

CARDOSO, Ciro Flamarion. Beowulf e as estruturas da Escandinávia Pré-

Viking (ensaio). Notícias Asgardianas n. 44, fevereiro-março de 2004. 

LANGER, Johnni. Review of Viking Age Iceland (resenha). Notícias Asgardianas 

n. 44, fevereiro-março de 2004. 

LANGER, Johnni. Vestígios de cabelos vikings estão sendo estudados na 

Inglaterra (tradução). Notícias Asgardianas n. 45, julho-agosto de 2004, p. 16. 

LANGER, Johnni (Organização de entrevista). Medievalismo e literatura 

medieval: entrevista com Prof. Dr. José Rivair Macedo. Notícias Asgardianas n. 

44, fevereiro-março de 2004. 
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