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EDITORIAL 

O número quatro do boletim Notícias Asgardianas mais uma vez apresenta 

em suas linhas não somente as notícias atuais sobre as pesquisas de 

Escandinavística tanto no Brasil como no exterior, mas também traz aos leitores 

as linhas de pesquisa e seus respectivos pesquisadores do NEVE. Além disso, 

somos brindados com a tradução de uma entrevista com o famoso pesquisador 

francês Regis Boyer, que de uma forma bem simples e direta narra como iniciou 

seus estudos sobre a literatura escandinava e formou vários centros de estudos 

na França e do crescente interesse que a área desperta. 

Nesse número de Notícias há uma imagem que chama a atenção: a 

fotografia que ilustra a capa apresenta dois guias do museu de York, na 

Inglaterra, devidamente caracterizados para apresentarem uma exposição 

dedicada aos vikings. Isso nos mostra como os museus europeus valorizam e 

incentivam não só a formação de uma cultura museológica, mas transformam 

essa experiência em algo que inusitado, impactante e que provoca nos visitantes 

uma vontade de repetir a visita! Lição essa que devemos aprender e assim 

valorizar o reconstrucionismo histórico realizado com seriedade e que pouco a 

pouco vai conquistando espaço. 
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Os três ensaios apresentados nessa edição sobre arquearia, navegação e 

Etnoastronomia apresentam aspectos fundamentais das sociedades da 

Escandinávia, mostrando assim que a Alta Idade Média Nórdica, no que muitos 

erroneamente a consideram como a periferia da Europa, teve inovações 

tecnológicas importantes e desenvolveu-se tanto quanto os seus 

contemporâneos da Europa Ocidental. 

Enquanto Frigg gira sua roca com mãos habilidosas, preparamo-nos para 

a leitura de mais uma edição das Noticias Asgardianas acalentados pelo inverno 

que inicia-se no hemisfério sul do Brasil! 

Profa. Ms. Luciana de Campos (NEVE/GIEM-UFPB/NEMIS) 
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ENTREVISTA COM RÉGIS BOYER 

 

Régis Boyer é professor emérito da Universidade de Paris IV-Sorbonne, 

autor de dezenas de livros sobre Escandinavística, além de várias traduções de 

sagas islandesas, da Edda Poética e literatura nórdica em geral. Pesquisa temas 

da Era Viking há mais de 50 anos. 

 

 

 

Entrevistado por Claudine Despax e Aurore Guilhamet durante o festival 

“Les Boreales” em Caen, França, 2008. Tradução de André de Oliveira. 

 

Qual é o elemento chave que fez o senhor mudar para o estudo dos Mundos 

Nórdicos? 

Régis Boyer: Quando eu era estudante eu tinha duas formações, Filosofia 

e Letras Então com 27 anos eu tive que lutar na Guerra da Argélia. Com o meu 

retorno à França, eu decidi ir para o exterior. Eu decidi ensinar na Rússia, pois 

já estive na Polônia e lá é um país infeliz. 
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Lá na biblioteca de Lotz, eu descobri as sagas em alemão. A Saga de Erik, o 

vermelho. Eu adorei. Eu ainda não queria voltar para a França, então eu pedi 

para ir à Islândia. Eu permaneci lá por três anos. 

Depois de um tempo, após passagens na Suécia e Dinamarca, eu voltei 

para a França. Eu tinha muitos filhos que já estavam ficando adultos. Então eu 

preferi voltar para casa para que eles tivessem uma educação correta.  

 

Na França, o senhor então continuou a estudar os Mundos Nórdicos? 

Regis Boyer: Eu fiz uma tese na Islândia sobre as sagas Sturlungar e os 

mitos vikings. Eu então sucedi Maurice Gravier nos embrionários Estudos 

Escandinavos. Isso era fascinante para mim: Todos esses idiomas, uma 

literatura inacreditável... Existia um incrível campo a descobrir.  

Eu criei um instituto de língua escandinava, e eu comecei as traduções. 

Existiam pessoas extraordinárias para conhecer: eu lancei as coleções e filiais do 

meu instituto em toda a França. 

 

Mas porque esse apego em particular a Escandinávia?  

Regis Boyer: Eu não posso explicar esse interesse. Era um território novo. 

Existia tanto para criar. Era o meio ideal da divulgação do conhecimento. E eles 

são pessoas simpáticas. Eles recebem você, te ajudam. Eles não estão 

acostumados com o nosso interesse neles. 

 

Qual é seu papel na disseminação desse tipo de conhecimento? 

Regis Boyer: Meu trabalho de Escandinavista é bipolar. Eu devo 

simplificar meus conhecimentos e fazer um trabalho de desmistificação, pois 

muitos franceses possuem ideias fixas e falsas.  Este trabalho começou há mais 

de meio século e ainda tem muito a ser feito. 
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Qual é o local da Islândia neste mundo escandinavo? 

Regis Boyer: A Islândia já é, fisicamente, separada. Além disso, os 

islandeses não são escandinavos puros. Eles descenderam de uma mistura de 

escandinavos com celtas. Um melting-pot causa normalmente civilizações muito 

interessantes, como temos visto também na Córsega ou Sardenha.  

Eles então desenvolveram uma cultura única, com uma rica literatura. 

Desde a Idade Média a insularidade e o isolamento tornaram a Islândia um 

verdadeiro depósito de antiguidades nórdicas, por meio das Eddas. Então eles 

se especializaram na poesia escáldica e criaram as sagas. Eles traduziram em 

sua língua tudo que era publicado no exterior. E eles desenvolveram seu 

próprio idioma, que é o equivalente do latim para as línguas romanas, e que 

não mudou faz 1000 anos. 

 

Desde a Independência, que mudanças o senhor viu? 

Regis Boyer: Depois da Independência, houve uma tremenda explosão. 

Islandeses foram americanizados. Com Eric Boury, nós lutamos para que eles 

continuassem a escrever em Islandês. Eles se modernizaram de forma incrível. 

Eu vivi na Islândia de 1960 a 1963. No ano passado a Islândia era um dos 

lugares mais caros do mundo, apesar de que em 1960, a coroa era sem valor. 

Mas hoje, eles atravessam uma crise sem precedentes.  

 

E sobre sua herança cultural? 

Regis Boyer: Os Dinamarqueses fizeram o favor de roubar os manuscritos 

representando a memória do norte. Eles conseguiram com a ajuda de Árni 

Magnússon. Todos os manuscritos estão então na Dinamarca.  

Quando eles reconheceram a independência, os islandeses assumiram que 

os dinamarqueses roubaram os manuscritos e requereram o seu retorno. E a 
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Dinamarca concordou com a condição desde que os islandeses construíssem 

um instituto para a preservação e auxílio à pesquisa.  

 

E como ela funciona? 

Regis Boyer: Vigdís Finnbogadóttir costumava dizer: “Nós não temos 

catedrais, castelos ou palácios, mas nós temos as sagas.” A pesquisa é intensa, e 

muito ativa. Islandeses realmente se preocupam com seus manuscritos.  

Infelizmente, os Anglo-saxões têm as mãos neles, especialmente os 

americanos. 

 

E a Europa? 

Regis Boyer: O trabalho de esclarecimento ainda não terminou. Os 

franceses cultos sabem o que é a Edda, Poesia Escáldica, sagas, os poetas 

atômicos*, Laxness**... Mas ainda há muito a fazer... Existem esforços ainda a 

fazer na Pan-Escandinávia em geral, especialmente com a rica literatura 

dinamarquesa. Uma literatura que abrange a Europa e a Escandinávia. 

Na Noruega e Suécia, o campo ainda é vasto. Eu encabeço um programa 

de divulgação dessas quatro culturas. Mas nós ausentamos público. Nós não 

tocamos aquela audiência elitista. 

 

O que você pensa que causa a euforia atual em torno da literatura islandesa? 

Regis Boyer: No momento, existe um modismo como sentido guiador. 

Eric Boury tem divulgado escritores muito bons, mas há melhores. Eles podem 

aproveitar isso. 

*: “poetas atômicos” é uma referência a um grupo de poetas modernistas da 

Islândia do século XX (nota da equipe editorial). 

**: “Laxness” é uma referência ao escritor islandês Halldór Kiljan Laxness, 

famoso durante o século XX (nota da equipe editorial). 
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ESPADAS, MACHADOS E... ARCOS: A ARQUEARIA NA ERA VIKING 

 

Hábeis no combate corpo a corpo, e famosos pelos machados de batalha, 

os vikings também exibiam destreza no manejo do arco e flecha. Os 

escandinavos medievais, no que se refere à atividade de natureza bélica, 

notabilizaram-se pelo uso de armas pouco conhecido no campo de batalha, no 

caso especifico do machado. O uso dessas armas inovadoras e a vocação do 

povo nórdico para a guerra construiu uma reputação que elegia os vikings 

como guerreiros quase invencíveis e que por isso eram muito temidos na 

Europa.  

 

Figura 1: Ao contrário que é geralmente convencionado ao modo viking de fazer guerra, a 
arquearia é um elemento presente no campo de batalha. Fonte: 
http://www.ydalir.co.uk/gallery/2009/2009/archery.htm  

 

Por conta de um estilo de guerrear implacável, e que lhes atribuiu o 

status de guerreiros quase imbatíveis, os vikings sempre mexeram com o 

imaginário das culturas que testemunharam sua desenvoltura no campo de 

batalha e dos povos posteriores que sempre elegeram os nórdicos como 

referência no quesito bélico. Sendo assim, tão logo o modo viking de lutar seria 

alvo de estudos e sobre o assunto. 

Dentre as construções pertinentes ao modo viking de batalhar, a não 

utilização do tiro com arco é um dos mitos criados a esse respeito. Tendo em 

vista, a prioridade por combates corpo a corpo, e também pelo fato das ações 

http://www.ydalir.co.uk/gallery/2009/2009/archery.htm


 

10 

Notícias Asgardianas n. 4, março-maio de 2013. 

 

dos vikings ocorrerem boa parte das vezes com emboscada e outras formas de 

surpreender o adversário, convencionou-se pensar que os vikings não eram 

adeptos do tiro com arco. Entretanto, não é o que se depreende após um estudo 

aprofundado sobre a sociedade nórdica. 

Para se constatar e entender a utilização do tiro com arco nesta sociedade 

se faz necessário um estudo com o objetivo de entender de que forma se 

prezava tanto valores como a honra e o julgamento moral de quem era adepto 

do tiro com arco. Outro aspecto importante para o estudo da arquearia neste 

período é o referencial arqueológico, que tenha por finalidade a investigação de 

acordo com vestígios históricos acerca da utilização do tiro com arco tanto para 

a caça quanto para a guerra.  

 

Figura 2: Restos de arco retirados de navio naufragados provam que o tiro com arco não era 
uma atividade ligada apenas à caça e subsistência, mas também uma importante arma de 
guerra. Fonte: http://paleoplanet69529.yuku.com/topic/27275#.UXoyu0ohu5U  

 

Evidências Arqueológicas 

Construídos com madeira, os arcos provenientes da Era Viking não 

sobreviveram à ação do tempo, salvo raríssimas exceções, cuja material não 

sofreu ação oxidante. Contudo, enquanto a madeira dos arcos pereceu no 

tempo, as pontas de flecha, construídas com metal fornecem aos arqueólogos 

evidências que assinalam para a utilização do tiro com arco na sociedade 

viking, inclusive no que se refere ao campo de batalha. 

http://paleoplanet69529.yuku.com/topic/27275#.UXoyu0ohu5U
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Estudos arqueológicos realizados na Inglaterra mostram que os vikings 

eram adeptos do arco em batalha. Benjamin Raffield (2009, p. 22-43) comprova a 

utilização do arco como arma de guerra pelo Vikings. Ao apresentar achados 

arqueológicos de pontas de flecha, e reconstituindo sua trajetória, permitiu-se 

concluir que os disparos foram feitos por nórdicos. Sobre a utilização do tiro 

com arco na sociedade viking, Paddy Griffith (1995, p. 163) assinala que os 

vikings e os arcos eram inseparáveis. Dessa forma, observa-se que os nórdicos 

eram conhecedores da utilização do tiro com arco na atividade bélica. 

Outro aspecto a se depreender desses estudos arqueológicos, é o fato da 

utilização do cerco nas manobras militares vikings, ou seja, as ações vikings 

poderiam ter mais tempo do que geralmente é atribuído a esse tipo de intento.  

Um questionamento sobre a arquearia viking aparece quando se 

questiona a qualidade dos arcos empregados em batalha. Sobre isso, achados 

arqueológicos e fontes documentais aludem para a boa qualidade dos arcos. 

Paddy Griffith indica que os arcos e as pontas de flechas se apresentaram das 

mais variadas formas. Fato esse que indica que não havia uma uniformização 

no que se refere à utilização do arco no campo de batalha, algo que é visto mais 

posteriormente na Inglaterra medieval. De acordo com a arqueologia, há 

evidências que comprovam o uso do arco pelos nórdicos, entretanto, outro 

aspecto importante a ser analisado é a forma como a sociedade viking julgava o 

uso do arco. 
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Figura 3: Além do uso do machado, o tiro com arco era um elemento muito utilizado em 
batalha pelos vikings. Segundo as sagas o arco era uma arma utilizada até mesmo pelos reis. 
Fonte: http://www.regia.org/warfare/SaxonArchery.htm  

 

A arquearia e a sociedade viking 

Além de serem temidos nos campos de batalha, os vikings possuíam 

uma larga escala de produção literária, que entre outras modalidades, se 

encontram as sagas islandesas. De acordo com Johnni Langer (2009) as sagas 

islandesas são um conjunto de produções literárias que serve não apenas como 

fonte para estudos ligados propriamente a era viking, mas também como fonte 

para o estudo do próprio ocidente medieval. Nesse contexto de abrangência 

temática das sagas, a arquearia é tema da Saga de Án, o arqueiro.  

Datada de 1450, a saga lendária conta a trajetória de Án, um guerreiro 

que consegue, por meio de magia, que um anão lhe construa um arco longo e 

poderoso que possuía cinco flechas e três disparos certeiros para cada flecha. A 

saga conta sobre a rivalidade entre o rei Ingjald e Án. Trama a parte, sobre o 

uso da arquearia, depreende-se que essa atividade de forma alguma infringia 

qualquer código de honra das terras norueguesas, onde se passa a história, 

tanto que o próprio rei concede a Án a alcunha de “o arqueiro”, ratificando esse 

gesto ao presenteá-lo com um anel de ouro. 

Na saga, a inimizade entre o rei e o arqueiro eclode quando num 

combate Án não se apresenta para a batalha, mas mata sorrateiramente os reis 

que eram inimigos de Ingjald. Mesmo com o triunfo do rei sobre seus inimigos, 

o modo como eles foram mortos, o fez declara Án um fora da lei, de tal forma a 

gerar um conflito que durou vários anos, conforme conta a saga. Ainda sobre a 

saga de Án, surge outro arqueiro, aludindo para a naturalidade e normalidade 

do uso do tiro com arco na sociedade nórdica.  

Não foi apenas a saga de Án, o arqueiro que retratou o uso da arquearia. 

Outros importantes personagens da sociedade viking tiveram passagens de sua 

vida ligadas a arquearia. Harald Hardrada foi morto com uma flecha que 

http://www.regia.org/warfare/SaxonArchery.htm
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atingiu sua garganta, na batalha de Stamford Brigde. Por outro lado, a 

arquearia exerce uma espécie de protagonismo na história de Olav Trygvason 

quando um arqueiro chamado Einar tem seu arco danificado e o próprio rei lhe 

concede seu arco para que ele continue sua jornada.  

Por último, de acordo com os estudos arqueológicos, históricos e 

literários, constata-se que a arquearia na sociedade viking era uma atividade 

ligada a guerra e o manejo do arco era algo de suma importância para o 

guerreiro. Diferentemente de outras sociedades, como o caso dos ingleses, em 

que os arqueiros representavam uma porção menos prestigiada das forças 

armadas, depreende-se que o nórdico tinha na arquearia um elemento 

importante para seu modo de fazer guerra. 
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AS EMBARCAÇÕES ESCANDINAVAS: PARTE I (DOS PRIMEIROS 

MODELOS À INTRODUÇÃO DA VELA) 

 As terras da Escandinávia, durante a Era Viking, excetuando a Finlândia 

e as regiões habitadas pela etnia Sámi, dividiam costumes e cultura em comum. 

Uma condição que foi estimulada pelo fato da população escandinava estar 

quase que completamente cercada pelos meios hídricos. Dessa maneira não é de 

se espantar que as embarcações tenham recebido elevada importância entre os 

escandinavos. Mesmo os recursos naturais encontrados nessas regiões nórdicas, 

são comercializados via embarcações, fato que não só refinou a atividade 

mercante, mas também ajudou a expandir a cultura escandinava na Era Viking 

(período que, de maneira geral, situamos entre os séculos VIII, com o saque do 

mosteiro de Lindisfarne, e XI, com a batalha da ponte de Stamford). 

 Os escandinavos colonizaram ou ocuparam diversas regiões 

escandinavas, Islândia, ilhas britânicas, parte da Inglaterra, Irlanda, Escócia, 

França, Rússia e países eslavos; havia também um largo contato comercial e 

guerreiro com o oriente, com o Império Bizantino ou com os califados árabes. 

Existiu algum contato dos escandinavos com a Europa antes da Era Viking, 

ainda durante o século VIII, mais ou menos 50 anos antes do saque do mosteiro 

de Lindisfarne, no entanto foram os ataques e invasões, impulsionados pelas 

embarcações que introduziram a Escandinávia à Europa. Nos ocuparemos em 

pontuar alguns exemplos de períodos anteriores ao da Era Viking, até o seu 

início. Em todos esses aspectos, suas embarcações exerciam papel fundamental. 

As primeiras canoas e barcos 

 A presença de embarcações entre os escandinavos é deveras antiga, há 

representações que atestam sua existência referentes à Idade do Bronze 

(período que dura na Escandinávia entre 1800 à 800 a.C.) em petróglifos. Fora 
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essas representações, podemos ter alguma idéia das primeiras embarcações 

escandinavas, muito anteriores a Era Viking, pelos vestígios arqueológicos da 

canoa de Hjortspring. 

 Entre os vestígios de embarcações escandinavas mais antigas, podemos 

encontrar a canoa de Hjortspring, escavada no sudoeste dinamarquês. Datada 

por volta de 350 d. C., no ato de seu afundamento como parte de um sacrifício 

humano. Em termos de medida e capacidades, o barco possui 19 metros de 

comprimento e 2 metros de largura, feito em visgo; o esqueleto da embarcação 

era amarrado à grampos, sendo colocados bancadas com espaço para dois 

homens entre cada vão do esqueleto da embarcação (mantendo-o estável na 

finalização), reservando-se o espaço de um metro entre cada banco. É 

importante salientar que temos aqui a primeira amostra de uma construção em 

Casco-Trincado, muito popular no norte da Europa e característico nas 

embarcações escandinavas. Ainda, a canoa era impulsionada por vinte e quatro 

pás, havendo também espaço para mais quatro homens manobra-la utilizando 

pás como leme, tanto na proa quanto na popa (BILL, 2001, p. 183). 

 

Figura 1: vestígios do barco de Hjortspring. É interessante notar seus duplos quebra-mares, 
presentes em representações de petróglifos antigos e que, em modelos posteriores, são 
eliminados em favor de uma quilha simples com extensões únicas. Retirado de 
http://www.hjortspring.dk/wold/images/w_hjrt_n.jpg, acesso em 22 de abril de 2013. 

http://www.hjortspring.dk/wold/images/w_hjrt_n.jpg
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 Separados por quase 600 anos, estão os três barcos achados em Nydam, 

também no sudoeste da Dinamarca e encontrados em um contexto sacrificial 

similar. Do conjunto todo, o barco maior possui 23,5 metros de comprimento, 

3,5 metros de largura e 1,2 metros de profundidade, sendo dois deles feitos em 

carvalho e um em pinheiro. Em sua fabricação, o esqueleto foi unido de 

maneira similar ao do modelo de Hjortspring, porém o casco é armado com 

cravos de ferro, ao invés de fibras, usadas no exemplo anterior. A maior 

mudança está no método de propulsão dessas embarcações que usavam remos 

ao invés de pás, junto a um leme fixo para realizar suas manobras. O barco 

maior era impulsionado por quatorze pares de remos, que possibilita a 

navegação de barcos maiores. 

 

Figura 2: vestígios de um dos barcos de 
Nydam. Notemos que a estrutura é 
construída em cima de uma quilha simples e 
curva, que lhe conferia uma profundidade em 
forma de “V”. Retirado de 
http://www.nydam.nu/User_files/L/d8ba6
eb24807c1b9e1356619fe1d9209.jpg, acesso em 
22 de abril de 2013. 

 

Introdução da Vela 

 As velas foram introduzidas nos séculos que beiram a Era Viking. Ainda 

que navios à vela já navegassem na Europa a centenas de anos, elas 

propiciaram as condições possíveis de lançar as embarcações em jornadas para 

recantos mais longínquos, algo outrora impossível para as embarcações 

anteriores (ROESDAHL, 1998, 83). Imagens em runestones de Gotlândia e 

bracteados (pequenas medalhas) de Hedeby do século VII e VIII, mostram 

marinheiros da região do Báltico utilizando velas em suas embarcações e não 

http://www.nydam.nu/User_files/L/d8ba6eb24807c1b9e1356619fe1d9209.jpg
http://www.nydam.nu/User_files/L/d8ba6eb24807c1b9e1356619fe1d9209.jpg
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temos razões para achar que elas fossem diferentes daquelas usadas em ações 

vikings (CHRISTIANSEN, 2002, p. 171; GRAHAM-CAMPBELL, 2006, p. 75). 

 O restos do navio de Oseberg é o achado direto mais antigo de uso de 

velas entre embarcações na Escandinávia. Datado de 820, o navio de Oseberg 

foi reutilizado, depois de várias empreitadas, como nave funerária e 

provavelmente representa o que havia de mais refinado em tecnologia náutica 

nesse momento. Medindo 21,5 metros de comprimento, 5,1 metros de largura e 

apenas 1,6 metros da quilha. O navio de Oseberg era impulsionado por 15 pares 

de remos e uma vela quadrada, infelizmente nenhum vestígio da vela 

sobreviveu. O mastro é montado na sobrequilha, no meio do navio, e mantido 

ali por uma peça chamada kløften (que nesse navio parece ter sido colocado uma 

peça de dimensões incompatíveis, já que ele teve de ser reparado com um 

reforço metálico). O kløften tem a função de guiar o mastro (quando erguido ou 

removido) e lhe conferir suporte quando a vela estiver montada e funcionava 

em conjunto com o cordame. 

 Um defeito no navio pode mostrar a continuidade desse barco com os 

anteriores: a largura exagerada de sua sobrequilha. Em embarcações 

escandinavas, a distância das peças do esqueleto do navio, se mantiveram a 

mesma, um metro, mais ou menos, pois era a distância entre as bancadas dos 

remadores, que deixou também de existir, logo os remadores deveriam sentar 

em bancos ou baús. A sobrequilha deve espalhar a tensão do mastro sobre uma 

parte significativa do casco, o que não aconteceu por causa da cobertura sobre o 

esqueleto do navio, cobrindo duas cavernas quando deveria cobrir quatro, 

sobrecarregando o cordame e o mastro, consequentemente o kløften. Esse erro 

foi cometido, porque funcionaria sem problemas em uma embarcação menor, 

como havia sendo feito até então.  
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 Em compensação, a estabilidade do navio foi melhorada, mudando o 

esqueleto do navio, ao invés de ser feito em peças únicas, passou a ser 

composto por armações de diversas peças, além de uma continuidade do fundo 

do navio para suas laterais, mantendo o formato de Casco-Trincado. Os remos 

passavam por buracos nas laterais que poderiam ser fechados em navegação 

com vela, tal mudança propiciava os remos a agirem em um ângulo e apoio que 

conferisse maior força ao impulso do navio. 

 

Figura 3: navio de Oseberg. Detalhe para o longo talha-mar, além da popa e proa bem curvadas, 
que denotavam o prestígio conferido por essa embarcação. É interessante notarmos como o 
calado do navio é baixo, pela pouca distância da parte superior ao ponto mais baixo da quilha.  
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OS COMETAS NA ERA VIKING 

Os cometas constituem alguns dos mais formidáveis espetáculos que o céu 

proporciona ao homem desde a aurora dos tempos. Não importando o período, 

grandes cometas sempre despertaram o interesse das culturas, criando as mais 

diversas interpretações sobre estes astros. Mais especificamente na Europa 

Setentrional durante a Era Viking (793-1066 d. C.), ocorreram as passagens de 

alguns cometas. Quais teriam sido as percepções dos escandinavos sobre estes 

astros? Nas fontes primárias, tanto as Eddas quanto as sagas islandesas e as 

crônicas históricas anteriores ao século XI, não encontramos diretamente 

nenhuma alusão a eles, mas podemos utilizar a metodologia comparada da 

Enoastronomia para aventar algumas hipóteses interpretativas. 

 

Figura 1: Simulação da passagem do cometa 1P/Halley, visto de Estocolmo em 03 de julho de 
912. Ao lado direito, percebem-se os aglomerados das Plêiades e Hiades (constelação do Touro). 
Reconstituição segundo o programa Redshift 7 Launcher. 

Os maiores cometas registrados na Era Viking foram as passagens do 

1P/Halley em 837, 912 e 1066 e do grande cometa de 891 – observados na 

Inglaterra, França e Alemanha – o que nos leva a acreditar que também foram 

acompanhados na Escandinávia. A maior parte das fontes, de documentos 
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francos a normandos (todos já cristianizados), associavam estes astros com a 

morte de reis, seguindo uma tradição secular de serem considerados sinais de 

augúrios negativos ou trazendo calamidades e catástrofes para os homens 

(Gomes & Navarro, 1985, p. 158-165; Mourão, 1985, p. 375), ou a exemplo da 

Crônica Anglo-Saxã, os associando com surtos de fome. O famoso registro de 

1P/Halley na tapeçaria de Bayeux (ver figura 2) é um exemplo deste 

imaginário. 

 

Figura 2: A passagem do cometa 1P/Halley entre abril e junho de 1066, registrada na tapeçaria 
de Bayeux (supostamente confeccionada pela rainha Matilda em 1070) – para o imaginário da 
época, o cometa foi associado com a queda de Haroldo II (que foi derrotado por Guilherme II da 
Normandia na batalha de Hastings, em outubro de 1066). Na imagem, o rei Haroldo consulta 
um astrólogo sobre o astro, que lhe explica que seria um mau presságio. 

Se com relação à realeza não podemos realizar nenhuma evidência direta, 

a ideia básica de desordem cósmica talvez possa ser remetida também ao mundo 

escandinavo da Era Viking. Em grande parte das culturas, os cometas 

semearam o terror, assim como os eclipses, seguindo uma tradição milenar de 

medo e angústia, que não desapareceu mesmo nos tempos modernos (Verdet, 

1987, p. 77-91). A maior parte dos pesquisadores de Etnoastronomia 

escandinava não desenvolveu nenhum estudo sobre o tema dos cometas. Mas 

eles surgem esporadicamente em alguns trabalhos amadores, como o de 
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Ignatius Donnely, o famoso teórico da Atlântida. Em um estudo publicado no 

século XIX, ele defendeu a ideia de que um grande cometa havia se chocado 

com a Terra há cerca de 12.000 anos atrás, produzindo grande parte dos mitos 

conhecidos, e entre eles, a da serpente do mundo nórdica (Donnelly, 1885, p. 

144-145). A teoria do impacto cósmico na história voltaria em voga com 

Immanuel Velikovsky em 1950 e mais recentemente, com grupos de geólogos e 

astrônomos também referendando o pressuposto de que o impacto de cometas 

ou meteoros teria originado as mitologias – incluindo a escandinava (Carlson, 

1986, p. 71; Hense, 2012). De nossa parte, apesar de considerarmos o estudo da 

relação entre catástrofes celestes e história uma perspectiva extremamente 

promissora - acreditamos que ela vem sendo muito exagerada. Nem sempre é 

possível explicar a origem dos mitos pelo simples contato dos fenômenos 

naturais, pois eles também possuem outras motivações sociais, políticas e 

mesmo religiosas. Esta relação, muito mais que causal ou determinista, é 

dinâmica. Alguns mitos foram criados pela observação da natureza, mas 

também muitos mitos são projetados na natureza, e no caso, sobre o 

firmamento celeste. 

 
Figura 3: Os cometas do ano 1000 e de 1180 associados com dragões e serpentes voadoras no 
imaginário europeu. Ilustrações da obra Theatrum Cometicum, de Stanislas Lubienietz, publicado em 
Amsterdã em 1667. 

Assim, consideramos que apesar das ideias de Donnely serem muito 

fantasiosas, sem maiores evidências físico-astronômicas e sem análises mais 

contextuais e acadêmicas das Eddas – a sua base permanece correta, a de que os 
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nórdicos da Era Viking interpretaram os cometas como sendo manifestações da 

serpente do mundo (Jormungand). Em diversas outras culturas, como as do 

Báltico, ocorrem antigos folclores associando meteoros e cometas com serpentes 

voadoras (Avilin, 2007, p. 113). Na Idade Média, além destes dois fenômenos, 

também as auroras eram vistas como dragões voadores de fogo, geralmente 

portadoras de pestilências e da fome, como os registrados na Crônica Anglo-

Saxã, nos Anais Irlandeses (McCarthy, 1997, p. 7; Brazell, 1984, p. 57) e em 

dezenas de outros manuscritos (Dall´Uomo, 1980, p. 13, 21). Alguns relatos 

medievais e renascentistas apresentam a caracterização dos cometas como 

grandes serpentes cuspindo veneno ou fogo pelos céus (Delumeau, 2009, p. 111, 

ver figura 3).  

No Ragnarok, a destruição do mundo e dos deuses está associada com a 

libertação de dois monstros, a serpente do mundo – que sai do oceano – e o lobo 

Fenrir – que foge de sua prisão no submundo e abre sua mandíbula abarcando 

a Terra e o céu. O sol e a lua são devorados pelos lobos filhos de Fenrir, as 

estrelas caem e logo depois surge o gigante Surt cavalgando pelo céu envolto 

em fogo (Gylfagginning 51). Ou seja, antes da batalha no campo de Vigrid, a 

destruição provém diretamente do firmamento. Se pensarmos que os 

escandinavos tinham um grande conhecimento de Astronomia, preservado 

essencialmente pela mitologia (Sigurðsson, 2009, p. 851-861), então a 

sazonalidade dos fenômenos celestes refletia uma organização divino-cósmica 

que era quebrada pelo aparecimento de cometas, eclipses, meteoros e auroras – 

o caos revelado, que era objeto de temor e que anunciava presságios maléficos. 

Tudo aponta para uma concepção negativa dos cometas pelos nórdicos, e se 

tratando especialmente do aparecimento de 1P/Halley em 837 (estimado com 

uma brilhante magnitude de -3) ou do grande cometa de 891, ambos 

possivelmente atingiram um grande tamanho nas suas caudas e comas em 

certos momentos de suas visibilidades. Ou seja, provavelmente os escandinavos 
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interpretaram esses astros como grandes serpentes/dragões celestes – e talvez, 

associando estes com Jormungand e o despontar do Ragnarok. 

Em um futuro artigo mais detalhado, demonstraremos nossas 

interpretações de como o aglomerado das Hiades em conjunção com eclipses 

totais do sol e cometas durante o século IX contribuiu para a explosão de 

referências literárias e iconográficas sobre o Ragnarok nas ilhas britânicas e na 

Escandinávia próximas do ano mil. 
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NOTÍCIAS DE ARQUEOLOGIA ESCANDINAVA 

 

PRIMEIRA EVIDÊNCIA DE PEDRA DO SOL VIKING É DESCOBERTA NOS 

DESTROÇOS DE NAVIO 

Histórias antigas sugeriam que os Vikings usavam cristais especiais para 

guiar-se quando o céu estava nublado. Ainda que nenhuma destas Pedras do 

Sol (Sunstones, no original) jamais tenha sido encontrada em sítios 

arqueológicos Vikings, um cristal recuperado nos destroços de um navio 

britânico pode ajudar a provar que elas realmente existiram. 

O cristal foi encontrado nos destroços do Alderney, um navio de guerra 

elisabetano que naufragou nas Ilhas do Canal em 1592. A pedra foi descoberta a 

menos de um metro de distância de outros instrumentos, sugerindo que pode 

ter sido mantida com os outros instrumentos de navegação, de acordo com o 

time de pesquisa comandado por cientistas da Universidade de Rennes, na 

França. 

 

Uma analise química confirmou que a pedra era na verdade um Espato da 

Islândia, ou Calcita, que acredita-se ser o mineral preferido dos Vikings para 
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suas míticas Pedras do Sol, mencionadas na Saga Viking de São Olaf, escrita no 

século XIII. Hoje, o cristal encontrado no Alderney seria inútil para a 

navegação, visto que fora danificado pela areia e coberto por sais de magnésio. 

Mas em seus dias de glória, tal pedra iluminaria o caminho de uma maneira 

segura para os marinheiros.  

Graças à forma romboédrica dos cristais de calcita, “eles refratam ou 

polarizam a luz de modo a criar uma imagem dupla,” são as palavras de Mike 

Harrison, coordenador do Alderney Maritime Trust (uma associação de 

caridade voltada para auxiliar no resgate dos navios elisabetanos que 

naufragaram nos mares de Alderney). Isso significa que você olhasse para 

alguém através de um desses cristais, você veria duas pessoas. Mas se o cristal 

for mantido em uma determinada posição as imagens duplas tornam-se uma, e 

você sabe que o cristal estará mostrando o leste e o oeste , segundo Harrison.  

Esses poderes de refração permaneciam até mesmo com pouca incidência 

de luz, com a presença de neblina, nublado ou com a chegada do crepúsculo. 

Em um estudo antigo, pesquisadores provaram que o Espato da Islândia 

poderia ser usado para orientação dentro de alguns raios de sol, mesmo com o 

mesmo abaixo do horizonte.  

Marinheiros europeus não utilizaram totalmente as bussolas magnéticas 

até o fim do século XVI. Os pesquisadores dizem que o cristal pode ter sido 

usado a bordo do navio elisabetano para corrigir os erros de uma bussola 

magnética. 

“Particularmente ao crepúsculo, quando o sol não é observado abaixo do 

horizonte e as estrelas ainda não estão visíveis, esse instrumento ótico poderia 

dar aos marinheiros a visão necessária em tais situações”, assim os 

pesquisadores escreveram para o Jornal de Proceedings of the Royal Society. 
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Nenhum destes cristais foi encontrado em sítios Vikings. Nas anotações do 

time que a encontrou, arqueólogos dificilmente encontrarão cristais completos 

como parte de itens enterrados com uma pessoa, visto que os Vikings 

costumavam cremar seus mortos. Mas recentes escavações encontraram o 

primeiro fragmento de calcita em um sitio Viking, “provando que algumas 

pessoas na Era Viking usavam Espatos da Islândia”, segundo os pesquisadores.  

Texto de Megan Gannon, tradução de Weber Neiva. 

Fonte: http://science.nbcnews.com/_news/2013/03/07/17226474-first-

evidence-of-viking-like-sunstone-pulled-from-shipwreck?= 

 

RELÍQUIA DE SANTO OLAF É ENCONTRADA EM IGREJA DE OSLO 

A igreja de St. Olaf em Oslo expõe um santuário que contem um osso de 

perna que eles acreditam vir de um antigo rei e mais importante santo da 

Noruega. “Ele mede quarenta centímetros, relativamente pesado, UM osso que 

simplesmente não havia sido examinado antes,” diz o historiador da religião, 

Øystein Morten, sobre o osso que cruzou seu caminho durante suas pesquisas 

sobre o antigo rei Viking Olaf II Haraldsson, mais conhecido como Santo Olaf. 

O osso foi armazenado em uma redoma na Catedral de Santo Olaf em 

Oslo, nomeada em homenagem ao antigo rei. A Igreja agora concordou em 

liberar o osso para investigações mais profundas, incluindo uma averiguação 

para estabelescer quando o dono do osso morreu. 

As pesquisas revelaram que o homem morreu entre o fim do Século 900 e 

1040, porém mais provavelmente por volta de 1300 – o mesmo ano que Santo 

Olaf morreu na Batalha de Stiklestad. Os testes também mostram que o dono 

http://science.nbcnews.com/_news/2013/03/07/17226474-first-evidence-of-viking-like-sunstone-pulled-from-shipwreck?=
http://science.nbcnews.com/_news/2013/03/07/17226474-first-evidence-of-viking-like-sunstone-pulled-from-shipwreck?=
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possuia por volta de 25 e 35 anos de idade quando morreu. Santo Olaf tinha 

aproximadamente 35 anos de idade, ou pouco mais novo. 

Muitos outros fatos interessantes vieram a tona durante a investigação. O 

osso acabou por ser a canela, e mede mais de 40 centímetros em largura. Isso 

significa que a pessoa deve ter tido aproximadamente 180 centímetros de altura, 

apesar de a altura naquele tempo ter média de 165 centímetros, Morten explica. 

Raios-X também mostraram que o homem deve ter estado presente em 

batalha, e eles encontram uma marca logo abaixo da rótula que parece ser 

originada de uma cabeça de flecha. O corpo de Santo Olaf foi preservado na 

Catedral de Nidaros em Trondheim antes de desaparecer por volta de 1500. No 

entanto, Morten afirma ser normal nesses tempos separar ossos do resto do 

corpo e passá-los para outras igrejas. O osso também parece ter sido envolto em 

matéria orgânica, seco e preservado. “Isso significa que ele deve ter sido uma 

múmia, o que é uma forte indicação adicional de que o osso pertence a Santo 

Olaf”, Morten aponta. 

Texto de Julia Ryland, tradução de Gustavo Braga Santos. 

Fonte: http://www.norwaypost.no/index.php/news/latest-news/28286-

st-olaf-relic-found-in-oslo-church 

 

O VÔO DA VALQUÍRIA: ESTATUETA IRÁ PARA A INGLATERRA 

Estatueta descoberta na Dinamarca por arqueólogo amador é a única 

representação em 3D de uma Valquíria já encontrada - ela chegará ao Museu 

Britânico em 2014. 

http://www.norwaypost.no/index.php/news/latest-news/28286-st-olaf-relic-found-in-oslo-church
http://www.norwaypost.no/index.php/news/latest-news/28286-st-olaf-relic-found-in-oslo-church
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A estatueta de uma valquíria datada da Era Viking e encontrada por um detector de metais se 
encontrava congelada próximo a Harby, Dinamarca. Fotografia: Morten Skovsby. 

 

Uma pequena face achada em um torrão de lama congelado na Dinamarca 

se mostrou um achado original: a única representação conhecida de uma 

valquíria Viking em 3D. 

 A estatueta teve sua datação para os anos de 800 d. C. e foi encontrada em 

dezembro, saiu do conservatório diretamente para uma exposição no Museu 

Nacional em Copenhagen. A representação da valquíria será incluída na 

exposição sobre o período Viking que abrirá em Copenhagen em junho e que 

será levada ao Museu Britânico em 2014. 

A lenda das valquírias  - as ameaçadoras companheiras do deus Odin que 

descem aos campos de batalha para escolher os guerreiros que irão morrer- tem 

sido as mais duradouras do folclore e da literatura escandinava. Nas imagens 

tardias apresentadas nas musicas de Wagner se encontravam como criaturas 

românticas de grandes tranças e corpos voluptuosos. 

A estátua do tamanho de um polegar é feita de prata dourada, com 

algumas decorações pretas de niello embutido. A valkyrie é representada 

robustamente vestida, armada com uma espada Viking de dois gumes e um 
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escudo redondo, seu cabelo bem torcido em um longo rabo de cavalo forma 

uma alça que sugere que pode ter sido usada como um pingente. 

 

A única representação Viking de uma valquíria em 3D. Fotografia: Morten Skovsby. 

Pequenas imagens planas datadas do período viking, que se acredita 

representar vaquírias foram encontradas em muitos locais da Dinamarca, mas 

essa é a primeira representação em 3D. Sua sobrevivência é uma espécie de 

milagre: as partes inferiores das pernas e dos pés estão faltando, a imagem foi 

encontrada entre fragmentos de metais sugerindo que as partes que lhe faltam 

foram picadas e derretidas para extração de sua prata. 

Mogens Bo Henriksen, arqueólogo e curador do Museu da cidade de 

Odense, em uma entrevista na ilha de Funen perto do local do achado 

descreveu a estátua como „única‟ e disse: “Dificilmente pode haver qualquer 

duvida que a imagem represente uma das valquírias de Odin, as mesmas que 

encontramos nas sagas e nas pedras suecas dos anos 700 d. C.”. 

A estátua foi achada no final de dezembro por Morten Skovsby, que 

estava aprendendo a utilizar um detector de metais com outros três 

arqueólogos amadores, perto da aldeia de Harby. Henriksen espera que após as 

viagens da estátua - durante as quais será exibida perto do maior navio viking 

já encontrado - ela volte a ser exibida em Odense. 
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Texto de Maev Kennedy, tradução de Munir Lutfe Ayoub. 

Fonte: http://www.guardian.co.uk/culture/2013/mar/04/viking-

valkyrie-figurine-british-museum 

 

GUERRILHA NORUEGUESA NA ERA DO FERRO 

Ao mesmo tempo em que o machado se tornou a arma predileta entre os 

guerreiros noruegueses, a sociedade entrou em colapso e a guerra tornou-se 

“cada um por si”. Esse é o ponto crucial da tese de doutorado que a 

pesquisadora Ingrid Ystgaard irá defender nessa primavera, na Universidade 

Norueguesa de Ciência e Tecnologia. 

 

Fortificações de pedras foram usadas para a proteção durante o período de caos no início da 
queda de Roma. Podemos ver aqui, os restos de um deles em Mariladen, na periferia de Oslo 
(Foto: Lars Gustavsen/Flickr Creative Commons). 

Ela vem estudando armas achadas em sepulturas e as técnicas de batalhas 

que eles sugerem, no momento da transição entre do começo para o fim da 

Idade do Ferro. A divisão desses períodos aconteceu por volta de 500 d.C. Foi 

nesse momento que o Império Romano do Ocidente colapsou e as práticas 

guerreiras do sul da Europa perdera sua base base, mesmo no norte 

setentrional. 

http://www.guardian.co.uk/profile/maevkennedy
http://www.guardian.co.uk/culture/2013/mar/04/viking-valkyrie-figurine-british-museum
http://www.guardian.co.uk/culture/2013/mar/04/viking-valkyrie-figurine-british-museum
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 Grandes alianças foram desfeitas e pequenos bandos de homens se 

enfrentavam. De maneira significativa o machado tornou-se a arma favorita. 

Mistério das Fortificações de Pedra 

 Ystgaad tem estudado e escrito sobre fortificações simples de pedra que 

foram construídas para a proteção em colinas ou outras localidades que 

propiciem a defesa. Pesquisas mostram que essas fortificações feitas durante 

um momento. Elas eram relativamente comuns e foram mantidas entre 400 e 

600 d.C. Entretanto, talvez ao fim de uma única geração, foram abandonadas e 

deixadas para ruir. 

 Ystgaard questionou o motivo das pessoas desistirem das fortificações 

que estavam sendo usadas por mais de seis gerações. Ela achou resposta em 

cerca de cem sepulturas com armas na Noruega central. Essas são sepulturas 

antigas onde os mortos eram enterrados junto com as armas que eles possuíam. 

No começo do período que ela estuda – de 400 até pouco depois de 500 d.C. – o 

Império Romano do Ocidente estava intacto e suas práticas guerreiras ainda 

faziam efeito mesmo no norte da Europa. 

 “A tecnologia bélica e o modo de guerrea do Império Romano, definiu 

padrões, não apenas no Império e suas províncias, mas também aqui, da 

Germânia livre à Escandinávia. As armas que nós achamos até os anos 500, são 

adaptações germânicas do equipamento do legionário romano”, explica 

Ystgaard. 

Arma do Caos 

 O armamento padrão antes de 500 d.C. inclui: espadas de gume duplo, 

lanças, dardos e escudos. A batalha idealizada romana, se mantém a 

procedimentos bem estruturados, enquanto o conflito perdurasse.  Dois 
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exércitos se encontravam e os soldados começavam a lutar, arremessando 

dardos uns aos outros. Com um pouco de sorte, isso poderia acabar com os 

escudos inimigos ou matá-los com arremessos certeiros. 

  

Esse machado foi usado durante a transição entre o começo e o fim da Era do Ferro. Ele era 
provavelmente usado para algo parecido com a guerrilha e saques entre as chefias, no período 
de crise social (Foto: Per Byhring). 

Então os exércitos poderiam se chocar, espetando-se com lanças e 

tentando quebrar as fileiras do inimigo. O objetivo seria dar a volta por trás do 

inimigo. Assim que isso fosse feito, espadas poderiam ser usadas em combate 

corporal. Não havia a necessidade do machado para esse tipo de batalha. Ainda 

assim, em torno de 500 d.C., machados começaram a aparecer em 

sepultamentos de guerreiros. 

 “O machado pode ser usado como uma arma contra outra pessoa, mas 

também como uma ferramenta para quebrar algo. Se você parar de operar 

grandes batalhas em campo, indo atrás do líder, onde quer que ele possa ser 

achado, em um saque ou em sua casa, então você precisará de um machado. 

Esse é um princípio diferente de como proceder com a guerra”, explica 

Ystgaard. 

 “O machado providenciou um fator de caos, colocado em cena, ele 

mudou todo o cenário – como ele pode ser usado? Foi o começo das mudanças, 
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armamentos foram modificados para a guerrilha, para o saque e lutas 

corporais”. 

Cada um por si 

 A teoria principal de Ystgaard é que a queda de Roma trouxe 

consequências para o norte, fora do Império. A Europa continental estava em 

crise e importantes parceiros comerciais, bem como fontes de inspiração e 

conhecimento, desapareceram. Isso levou a uma crise local, na distante 

Noruega. 

 “Da maneira como interpreto, o aparecimento do machado e o uso das 

fortificações estão interligados. A guerra teve início para ser direcionada sobre 

as pessoas de mesma ordem social. A guerra é usada com foco em outras 

regiões, mas agora o líder guerreiro do distrito rural da vizinhança era o 

inimigo”, diz Ystgaard. “Era como se fosse cada um por si. Você tem um 

bocado de líderes guerreiros que constrõem fortificações e possuem suas 

próprias tropas de seguidores e eles estão tentando saquear uns aos outros. 

Esses foram tempos bem difíceis”. 

 

“Você mantém uma distância acadêmica do material. Ainda assim, você fica bem próximo do 
combate e da brutalidade, vendo o quão violento as coisas eram na época em que muitos 
tiveram mortes cruéis”, diz Ystgaard (Foto: Per Byhring). 
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150 Anos de Anarquia 

 Mas nada dura para sempre – nem mesmo anarquia como essa. De 

repente, alguns poucos anos por volta de 600 d.C., as fortificações em pedra 

ficaram totalmente obsoletas. Ystgaard pensa que o custo de todos lutando 

contra si provavelmente cresceu de maneira excessiva. 

 “Esse é um deveras instável – não sendo mais viável. Por volta do ano 

600, muitas das pequenas chefias foram conquistadas, deixando apenas alguns 

governantes. Então você tem uma nova concentração de poder no país”, ela diz. 

Isso formou a fundação do poder centralizador entre as poucas grandes chefias, 

ou pequenos reis. A partir disso, foram apenas mais 200 anos antes do famoso 

ataque de Lindisfarne, na Inglaterra – o começo da Era Viking. 

Texto de Hanne Jakobsen, tradução de Pablo Miranda. 

Fonte: http://sciencenordic.com/norwegian-guerrilla-warfare-iron-age 

 

TÚNICA PRÉ-VIKING É ENCONTRADA EM GELEIRA 

Marianne Vedeler, do Museu de História Cultural da Noruega, exibe uma 

túnica de 1.700 anos encontrada nas montanhas do Sul do país. Uma túnica de 

algodão anterior à Era Viking encontrada próxima a uma geleira em degelo no 

Sul da Noruega é prova de como o aquecimento global tem se mostrado uma 

bênção para a arqueologia, afirmaram os cientistas na quinta-feira. 

A roupa de cima, larga e castanho-esverdeada – adequada para uma 

pessoa de até cerca de 1,76m –, foi encontrada a 2.000 metros acima do nível do 

http://sciencenordic.com/norwegian-guerrilla-warfare-iron-age
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mar onde possivelmente existia uma rota comercial da época de Roma no Sul 

norueguês. A datação por carbono mostrou que a túnica foi feita por volta do 

ano 300 d.C. - É preocupante que as geleiras estejam derretendo, mas isso é 

excitante para nós, arqueólogos – declarou Lars Piloe, um arqueólogo 

dinamarquês que trabalha nas geleiras da Noruega, na primeira exibição 

pública da túnica, que vem sendo estudada desde que foi encontrada em 2011. 

Uma meia-luva da Era Viking datada do ano 800, uma bengala 

ornamentada, um sapato de couro da Era do Bronze, arcos antigos e pontas de 

flechas usadas para caçar renas também se encontram entre os 1.600 artefatos 

encontrados nas montanhas do Sul da Noruega desde que o degelo começou a 

acelerar em 2006. 

- Isto é apenas o começo – disse Piloe, prevendo muitos outros achados. 

Uma antiga flecha de madeira tinha uma pequena lasca de uma concha como 

ponta afiada, revelando um artesanato complexo.  

Geleiras em recuo 

A descoberta em 1991 de Otzi, um homem pré-histórico que vagou pelos 

Alpes há 5.300 anos entre a Áustria e a Itália, é o achado em geleira mais bem 

conhecido. Nos últimos anos, outras descobertas foram feitas do Alaska aos 

Andes, muitas porque as geleiras estão retrocedendo. 

Essa contração é atribuída às mudanças climáticas, alimentadas pelas 

emissões de gases de efeito estufa criados pelo ser humano com a queima de 

combustíveis fósseis. Arqueólogos disseram que a túnica demonstra que a 

geleira de Lendbreen, na Noruega, onde foi encontrada, alcançou seu menor 

tamanho desde o ano 300. Quando expostas ao ar, tecidos antigos que não 

foram tratados podem se desfazer em semanas devido às ações de insetos e 

bactérias. - A túnica foi bastante usada; ela foi remendada várias vezes – 
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comentou Marianne Vedeler, uma especialista em preservação do Museu de 

História de Cultural da Noruega. 

 

A túnica é feita de lã de ovelha com um estampado de losangos que 

escureceu com o tempo. Apenas um punhado de túnicas semelhantes 

sobreviveram por tanto tempo na Europa. 

O impacto do clima 

O aquecimento tem causado impacto em outra área. Patrick Hunt, 

especialista da Universidade de Stanford que está tentando encontrar a rota 

esquecida nos Alpes que Aníbal cruzou com seus elefantes em uma invasão 

fracassada à Itália em 218 a.C., disse que no último verão a cordilheira 

encontrava-se excepcionalmente limpa de neve ao nível de 2.500 metros. 

A neve em recuo facilita a procura. - Dou preferência à rota Clapier-Savine 

Coche (sobre os Alpes) após cruzar a pé pelo menos 25 passos, incluindo todos 

os outros principais candidatos – informou ele por e-mail à Reuters. 

Especialistas em Oslo comentaram que parte do quebra-cabeças era 

porque alguém tiraria uma túnica quente próximo a uma geleira. Uma 

possibilidade é que o dono sofria de frio em meio a uma tempestade de neve e 
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se confundiu devido à hipotermia, que às vezes faz com que a pessoa afligida 

tire as roupas por sentir calor erroneamente. 

Texto de Alister Doyle, tradução de Tiago Quintana 

Fonte: http://science.nbcnews.com/_news/2013/03/21/17403302-pre-

viking-tunic-found-on-glacier-as-warming-trend-aids-archaeology?lite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://science.nbcnews.com/_news/2013/03/21/17403302-pre-viking-tunic-found-on-glacier-as-warming-trend-aids-archaeology?lite
http://science.nbcnews.com/_news/2013/03/21/17403302-pre-viking-tunic-found-on-glacier-as-warming-trend-aids-archaeology?lite
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NOTÍCIAS DE MEMBROS DO NEVE 

 

- André Muceniecks (muceniecks@usp.br) 

Doutorando em História pela USP, professor do STBNET 

Pesquisa: Austrvegr e Gardaríki: os conceitos de leste nas concepções históricas 

escandinavas tardo-medievais. 

Linhas de pesquisa no NEVE: Literatura nórdica medieval; Áreas de 

colonização e influência nórdica; Arqueologia, cultura material e 

reconstrucionismo acadêmico; Identidades e Representações Espaciais na 

Europa Setentrional. 

 

- André de Oliveira (andre3k.oliveira@gmail.com)  

Mestrando em História pela UFMA 

Tradução: Novos estudos sobre a mulher viking, NA 3, janeiro-fevereiro 

de 2013. 

mailto:muceniecks@usp.br
mailto:andre3k.oliveira@gmail.com
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Tradução: Vikings são tema de grande exposição na Escócia, NA 3, 

janeiro-fevereiro de 2013. 

Tradução: Entrevista com Régis Boyer, NA 4, março-maio 2013. 

Pesquisa: Imaginário e identidade na cristianização da Escandinávia. 

O projeto atual tem como intuito pesquisar o processo de formação de 

Identidade na Escandinávia medieval no contexto da cristianização, por meio 

de um processo de uso de Imaginários. Analisando a Kristni saga, Biskupasögure 

Íslendingasögur por meio do referencial da história cultural, busco compreender 

como se deu o processo de formação de Identidade pelo conceito de Imaginário 

Social de Baczko vinculado ao Imaginário Medieval de Le Goff. 

Linha de pesquisa no NEVE: Mito, religião e magia na Escandinávia.  

 

- Fábio Baldez (fabio.baldez@hotmail.com) 

Graduando em História pela UFRRJ  

Pesquisa: Harad Harfager e a unificação norueguesa: guerra e poesia épica na 

construção do poder real. 

 Partindo do conceito de que a guerra não se trata apenas de uma mera 

continuação da política, mas que, além disso, se configura como um elemento 

cultural importante de muitas sociedades, o presente trabalho tem como 

objetivo debater a importância deste elemento na Escandinávia da era viking, 

mailto:fabio.baldez@hotmail.com
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tomando como exemplo a saga de Harald Harfager e os feitos do mesmo no 

contexto da Unificação norueguesa no século IX. Pretende-se ainda, dentro do 

contexto citado, destacar a importância da guerra e dos feitos guerreiros para a 

legitimação da posição de um monarca escandinavo nesse momento histórico, e 

como a poesia épica dos Skalds, ou poetas vikings, cujos versos podem ser 

encontrados nas sagas reais, contribuía para destacar os atributos do monarca 

em batalha, e assim, tornar legítima sua posição de liderança na construção de 

um poder monárquico numa sociedade em que rei e chefe militar se fundem em 

um líder. 

Linhas de pesquisa no NEVE: Literatura nórdica medieval; História e 

política na Escandinávia. 

 

- Isabela Dias de Albuquerque (isabela.albuquerque16@gmail.com)  

Doutoranda em História pela UFRJ 

Conferência: Cultura, identidade e etnicidade: discutindo a formação dos 

reinos germânicos nos primeiros tempos medievais (séculos V-VI) – Encontro de 

Professores do Estado Formação Continuada/Nova EJA (abril de 2013) 

Curso de extensão: Da Britannia à Inglaterra anglo-saxã - cultura literária, 

identidade e etnicidade – Faculdade de Letras d UFRJ (abril e maio de 2013) 

mailto:isabela.albuquerque16@gmail.com
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Pesquisa: Olhares em confluência: História e da Arqueologia em busca das 

identidades inglesa e escandinava no reino de Wessex e na Danelaw (séculos IX-X).  

Linhas de pesquisa no NEVE: Arqueologia, cultura material e 

reconstrucionismo acadêmico; Identidades e Representações Espaciais na 

Europa Setentrional. 

 

- João Bittencourt de Oliveira (joao.bittencourt@bol.com.br) 

Mestre em Letras pela UFF, Professor da UERJ 

 

Pesquisa: Beowulf: fontes, análogos e paralelos 

O que sobrevive do poema épico anglo-saxônico Beowulf até nossos dias é 

apenas um único manuscrito. Embora o poema tenha origem na Inglaterra, ele 

aborda somente um aspecto da sociedade anglo-saxônica: os reis e os 

guerreiros. O objetivo desse trabalho é demonstrar que o material narrativo 

encontrado em Beowulf referente aos Daneses, Getas e Suões possui análogos 

em diversas fontes, notavelmente os poemas anglo-saxônicos The Fight at 

Finnsburgh e Widsith; a Ynglinga saga de Snorri Sturluson; as obras latinas 

conhecidas como Gesta Danorum do dinamarquês Saxo Grammaticus e a 

Historia Francorum de Gregório de Tours, que data a morte de Hygelac, 

latinizado Chlochilaichus, por volta de 521. 

Linha de pesquisa no NEVE: Literatura nórdica medieval. 

 

mailto:joao.bittencourt@bol.com.br
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- Johnni Langer (johnnilanger@yahoo.com.br) 

Pós-Doutor em História pela USP, Professor da UFMA 

Artigo: O zodíaco viking: reflexões sobre Etnoastronomia e Mitologia 

Escandinava, História, imagem e narrativas 16, pp. 01-32, abril de 2013, ISSN: 

1808-9895, Qualis Capes B4 em História, disponível em: 

http://www.historiaimagem.com.br/edicao16abril2013/edicao16.php  

Palestra: Introdução à Arqueoastronomia, Semana de Ciências do DCE-

UFMA, janeiro de 2013. 

Palestra: A Via Láctea na mitologia escandinava, báltica e eslava, Ciclo de 

palestras do Centro de Pesquisas de História Natural e Arqueologia do 

Maranhão (CPHNAMA). Fevereiro de 2013. 

Ensaio: Os cometas na Era Viking, NA 4, março-maio de 2013. 

Tradução: Maconha foi cultivada na Noruega da Era Viking, NA 3, 

janeiro-fevereiro de 2013. 

Pesquisa: A morada dos deuses: mitologias celestes e Etnoastronomia na 

Escandinávia Medieval. 

A pesquisa pretende realizar una análise dos mitos e narrativas folclóricas 

da Escandinávia Medieval envolvendo o cosmos, o céu noturno e fenômenos 

celestes, especialmente os da Era Viking. A investigação compreenderá três 

mailto:johnnilanger@yahoo.com.br
http://www.historiaimagem.com.br/edicao16abril2013/edicao16.php
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etapas paralelas e relacionadas entre si: A - a investigação da temática em fontes 

literárias (Eddas, sagas islandesas, crônicas, contos e registros folclóricos) e 

iconográficas (estelas, pedras rúnicas e objetos materiais), tanto da área nórdica 

quanto de regiões circunvizinhas, como o báltico, o mundo celta e eslavo. Esta 

etapa prossegue aspectos do projeto de pesquisa anterior (Deuses petrificados: 

análise de fontes iconográficas da mitologia escandinava, Auxílio financeiro da 

FAPEMA, processo nº 821/2009, PPP); B - Um balanço crítico do tema nos 

mapas celestes produzidos pelos pesquisadores do século XIX até hoje, 

tentando recontituir os mitos astronômicos da Era Viking; C - um panorama 

sistematizador e historiográfico sobre a Etnoastronomia Escandinava.  

Linhas de pesquisa no NEVE: Mito, religião e magia na Escandinávia; 

Arqueologia, cultura material e reconstrucionismo acadêmico. 

 

- Luciana de Campos (fadacelta@yahoo.com.br) 

Mestre em História pela UNESP-FRANCA 

Artigo: In Taverna Quando Sumus: A taberna medieval como espaço de prazer e 

poder, História, imagem e narrativas 16, abril de 2013, ISSN: 1808-9895, Qualis 

Capes B4 em História. Disponível em: 

http://www.historiaimagem.com.br/edicao16abril2013/taberna.pdf  

Capítulo de livro: Comer para guerrear, alguns aspectos da alimentação 

nas sociedades germânicas ato-medievais. In: NEYRA, Andrea (org.). Que 

mailto:fadacelta@yahoo.com.br
http://www.historiaimagem.com.br/edicao16abril2013/taberna.pdf
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implica ser medievalista? Práticas y reflexiones em torno al oficio del historiador, vol. 

III. Buenos Aires: SAEMED, 2013. Disponível em: 

http://www.saemedargentina.net/inc/qism3.pdf 

Pesquisa: Alimentação e cotidiano na Escandinávia da Era Viking 

A pesquisa estuda os hábitos alimentares e o cotidiano material relacionado 

com alimentação entre os povos nórdicos alto-medievais (utensílios, cerâmica, 

áreas de processamento, etc). Dentro dos pressupostos teóricos definidos por 

Massimo Montanari, entendemos a alimentação como um processo cultural, e 

não apenas hábitos advindos da biologia, e neste sentido, buscamos entender a 

alimentação da Era Viking como manifestante de ideologias, conflitos, 

aquisições, permutas, identidades, etc. Nossas principais fontes são as sagas 

islandesas e as Eddas, conjugadas com a literatura arqueológica. Também 

realizamos experimentos em gastronomia histórica, reconstituindo pratos 

escandinavos medievais para a realização de uma "Arqueologia do gosto". 

Linhas de pesquisa no NEVE: Mito, religião e magia na Escandinávia; 

Arqueologia, cultura material e reconstrucionismo acadêmico. 

 

- Marlon Maltauro (marlonmaltauro@yahoo.com.br) 

Especialista em História pela FAFI-UV, professor da UNC 

Pesquisa: Breve análise sobre a homossexualidade entre os vikings 

http://www.saemedargentina.net/inc/qism3.pdf
mailto:marlonmaltauro@yahoo.com.br
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O presente trabalho pretende analisar a homossexualidade masculina 

entre os vikings, sendo o escopo principal de nossa pesquisa verificar como a 

homossexualidade era entendida por este povo, bem como as implicações 

referentes aos papéis de gênero na sociedade da época. Para a elaboração deste 

tema utilizaremos como fontes principais as Eddas e Sagas, que tratam mesmo 

que de maneira superficial o conceito de homossexualidade. 

Linha de pesquisa no NEVE: Mito, religião e magia na Escandinávia. 

 

- Munir Lutfe Ayoub (munirlutfe@gmail.com) 

Mestrando em História pela PUC-SP 

Artigo: Repensando o conceito de período Viking. Anais do XXI Encontro 

Estadual de História: trabalho, cultura e memória - ANPUH-SP. São Paulo: 

ANPUH-SP, 2012. v. 1. p. 1-14. Disponível em: 

http://www.encontro2012.sp.anpuh.org/resources/anais/17/1339777762_AR

QUIVO_RepensandooconceitodeperiodoViking.pdf 

Tradução: Palestras na Era Viking desvendam a mente viking, NA 3, 

janeiro-fevereiro de 2013. 

Tradução: O vôo da valquíria: estatueta irá para a Inglaterra, NA 3, 

janeiro-fevereiro de 2013. 

Pesquisa: Blót: Rito e Sacralidade na Realeza Escandinava pré-cristã 

mailto:munirlutfe@gmail.com
http://www.encontro2012.sp.anpuh.org/resources/anais/17/1339777762_ARQUIVO_RepensandooconceitodeperiodoViking.pdf
http://www.encontro2012.sp.anpuh.org/resources/anais/17/1339777762_ARQUIVO_RepensandooconceitodeperiodoViking.pdf
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Linhas de pesquisa no NEVE: Mito, religião e magia na Escandinávia; 

Literatura nórdica medieval; História e política na Escandinávia; Arqueologia, 

cultura material e reconstrucionismo acadêmico. 

 

- Pablo Miranda (jomsvikings@hotmail.com) 

Mestrando em História pela UFRN 

Artigo: Nenhum homem pode entender bem os Rajputs de outrora, Medievalis 2, 

2012, disponível em: http://nielim.com/medievalis/revista/02/07.pdf  

Capítulo de livro: Representação guerreira e disputas da realeza 

norueguesa na Era Viking: análises de conflitos políticos no Heimskringla. In: 

BIRRO, Renan & CAMPOS, Carlos (orgs.). Relações de poder: da Antiguidade ao 

Medievo. UFES, 2013. Disponível em: https://agbook.com.br/book/143481--

Relacoes_de_Poder_da_Antiguidade_ao_Medievo__Relations_of_Power_from_

Antiquity_to_the_Middle_Ages 

Ensaio: As embarcações escandinavas, parte I, NA 4, março-maio de 2013. 

Tradução: Escavação vai revelar segredos do passado viking, NA 3, 

janeiro-fevereiro de 2013. 

Tradução: Novos sinais de ocupação pré-viking nas ilhas Faroé, NA 3, 

janeiro-fevereiro de 2013. 

mailto:jomsvikings@hotmail.com
http://nielim.com/medievalis/revista/02/07.pdf
https://agbook.com.br/book/143481--Relacoes_de_Poder_da_Antiguidade_ao_Medievo__Relations_of_Power_from_Antiquity_to_the_Middle_Ages
https://agbook.com.br/book/143481--Relacoes_de_Poder_da_Antiguidade_ao_Medievo__Relations_of_Power_from_Antiquity_to_the_Middle_Ages
https://agbook.com.br/book/143481--Relacoes_de_Poder_da_Antiguidade_ao_Medievo__Relations_of_Power_from_Antiquity_to_the_Middle_Ages
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Tradução: Guerrilha norueguesa na Era do Ferro, NA 3, janeiro-fevereiro 

de 2013. 

Pesquisa: Guerra e Identidade: um estudo da marcialidade no Heimskringla 

Nossa pesquisa envolve a discussão das Sagas Islandesas, em especial 

aquelas comprometidas com a realeza da Noruega, a formação de uma 

ideologia guerreira, necessária para firmar a autoridade dessa mesma realeza, e 

a produção de espaços próprios a essas relações. A guerra escandinava produz, 

em suas narrativas, espaços próprios, seja nas relações político-sociais entre 

seus participantes, na organização de seu conflito, ou na localização das 

atividades guerreiras, aonde os lugares transformam-se em pontos essenciais 

dessas narrativas. A guerra é, portanto, ao mesmo tempo em que lugar de 

afirmações identitárias, um espaço de práticas necessárias para o fortalecimento 

do poder real. 

Linhas de pesquisa no NEVE: Literatura nórdica medieval; História e 

política na Escandinávia; Identidades e Representações Espaciais na Europa 

Setentrional. 
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LINHAS DE PESQUISA DO NÚCLEO DE ESTUDOS VIKINGS E 

ESCANDINAVOS  

1. Mito, religião e magia na Escandinávia: 

Palavras-chave: Religiosidades pré-cristãs; práticas rituais; cristianização e 

conversão; imagens e narrativas mitológicas; mitologias etnoastronômicas; 

folclore e cultura religiosa; magia e cotidiano material.  

Objetivo: O estudo das tradições religiosas, mitológicas e mágicas na 

Escandinávia, desde a Pré-história até o final do medievo. As interações, 

influências e contatos entre as religiosidades escandinavas, bálticas, eslavas, 

finlandesas, celtas e cristãs. As transformações sociais e culturais com o advento 

do cristianismo. As permanências e rupturas na religiosidade medieval nórdica. 

Formação e consolidação da estrutura episcopal e eclesiástica nos reinos 

escandinavos.  

Pesquisadores: Johnni Langer, Luciana de Campos, Munir Lutfe Ayoub, 

Marlon Maltauro, Tiago Quintana, Renato Moreira. 

2. Literatura nórdica medieval 

Palavras-chave: Literatura oral; poesia escáldica e éddica; sagas islandesas; 

performance e drama; estética e recepção.  

Objetivo: estudo das praticas literárias no momento de sua composição 

oral até o estabelecimento de suas compilações e preservação por escrito, 

buscando suas criações, recriações, variações e adaptações que permitam o 

melhor estudo de cada período. Levando em consideração não apenas o 

binômio cristianismo/paganismo, mas buscando evidenciar as mudanças e a 

heterogeneidade dentro de múltiplos momentos políticos, sociais e religiosos. 
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Pesquisadores: Johnni Langer, Luciana de Campos, Pablo Miranda, Munir Lutfe 

Ayoub, André Szczawlinska Muceniecks, Fábio Baldez, João Bittencourt de 

Oliveira, Tiago Quintana, Josyleia Almeida, David Silva. 

3. História e política na Escandinávia 

Palavras-chave: ideais; realezas; chefias locais; espaços sociais; religião. 

Objetivo: O estudo das políticas escandinavas deve ser considerado um 

dos mais múltiplos e abrangentes uma vez que visa à compreensão de todos os 

vetores e indicativos de suas praticas e consolidações. Assim abrangendo desde 

as relações religiosas até a influência dentro do espaço de vivencia social como 

cidades e organizações campesinas que seriam formadas dentro e fora da 

península Escandinávia, nos indicando a forma de fazer e as relações 

ideológicas sobre a política das mais diferentes regiões habitadas pelos 

nórdicos. Assim sendo a analise sobre a multiplicidade e o contato de diferentes 

culturas serão altamente vantajosos a esses estudos buscando evidenciar as 

formações sociais pré e pós-migratórias em regiões como as da atual Islândia, 

Inglaterra, Escócia entre tantas outras.  

Pesquisadores: Pablo Miranda, Munir Lutfe Ayoub, Fábio Baldez, Tiago 

Quintana. 

4. Áreas de colonização e influência nórdica 

Palavras-chave: assentamentos escandinavos, cultura material, toponímia. 

 Objetivo: Identificação das regiões ocupadas por povos de origem 

escandinava durante a Era Viking (793-1066) a partir da toponímia e de objetos 

da cultura material que remetam a outros encontrados em regiões da 

Escandinávia. As regiões estudadas circunscrevem-se nas áreas para os quais 
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dos escandinavos direcionaram sua atenção e se fixaram (Báltico, Islândia, Ilhas 

Britânicas, Norte da França, Sicília, etc).  

Pesquisadores: André Szczawlinska Muceniecks, Fábio Baldez, Isabela 

Albuquerque, João Bittencourt de Oliveira 

5.Arqueologia, cultura material e reconstrucionismo acadêmico 

Palavras-chave: Arqueologia, estatigrafia, materialidade, cotidiano. 

Objetivo: Análise da cultura material escandinava do medievo, por meio 

de resultados de pesquisas arqueológicas de campo e laboratório. Estudo do 

cotidiano material da sociedade nórdica, e sua interface com outras dimensões 

sociais. Estudo da Arqueologia Experimental (reconstrucionismo acadêmico), 

especialmente de reconstituições de alimentação e vestuário da Era Viking. 

Pesquisadores: Johnni Langer, Luciana de Campo, Munir Lutfe Ayoub, 

André Szczawlinska Muceniecks, Isabela Albuquerque. 

6. Identidades e Representações Espaciais na Europa Setentrional 

Palavras-chave: espaços; Europa setentrional; fronteiras étnicas; 

identidades guerreiras; lugares; alteridade; vikings.  

Objetivo: temos como objetivo discutir as relações de identidade e 

espacialidade entre os povos da Europa Setentrional dentro de um recorte 

temporal que gravita em torno da Antiguidade Tardia até o fim do medievo. 

Trabalharemos com as relações da representação desses povos nas fontes 

medievais e na cultura material, para que possamos ter uma abrangência sólida 

acerca do pertencimento e construção dos espaços medievais entre 

escandinavos, saxões, eslavos e outros povos do norte da Europa. 
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Pesquisadores: Pablo Gomes de Miranda, Isabela Albuquerque, André 

Szczawlinska Muceniecks 

 

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 três a cinco 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. 

Todas as propostas devem ser enviadas para: 

johnnilanger@yahoo.com.br  

mailto:johnnilanger@yahoo.com.br
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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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