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Leitura das sagas durante um kvöldvaka na baðstofa. 
Obra de Heinrich August Georg Schiøtt. 

Þjóðminjasafn Íslands (Museu Nacional da Islândia), Reykjavík, 1861. 

 

EDITORIAL 
 

José Lucas Cordeiro Fernandes 

 

As sagas e Eddas talvez sejam as fontes mais populares quando se trata de 

Escandinávia e, por isso, provavelmente foram o contato inicial de interessados 

e pesquisadores da temática, seja pela fonte em si, seja pelas apropriações 

culturais de suas linhas na tessitura lancinante do tempo, através de filmes, 

músicas e vários outros artefatos culturais do mundo contemporâneo. 

Guerras, amores, mitologias, lendas, calmarias, famílias, dragões, 

reinados, políticas e muitos outros pontos fazem parte dessas fontes, 

apresentando um cenário infinito de possibilidades em seu escopo, a ponto de 

pensarmos o quanto seria inovador e desafiante construir essa 12ª edição do 

Notícias Asgardianas. Nessa edição, tramitaremos pelas várias facetas dessas 
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fontes, mergulhando em questões variadas, dialogando com várias formações e 

abordagens, demonstrando o campo múltiplo de possibilidades que o estudo da 

Escandinavística tem no Brasil, elencando pesquisas em andamento, como 

também abrindo possibilidades para novas pesquisas e trazendo um pouco mais 

de uma temática tão interessante. 

A edição começa com a professora da Universidade de Verona, Maria 

Adele Cipolla, nos trazendo um debate acerca do Prólogo da Edda de Snorri, que 

se encontra no Codex Wormianus, em seu texto A Recensão W do Prólogo da Edda de 

Snorri. A professora busca não apenas contextualizar e debater a conjuntura e 

construção desse texto, como também apresentar a tradução de tal Prólogo, 

possibilitando um acesso ainda mais amplo para o público brasileiro das fontes 

escritas que cerceiam o mundo nórdico. 

“Þar lá fyrir ormr einn” [Havia ali um dragão], assim se inicia mais uma 

contribuição internacional dessa edição, vinda da Universidade de Lisboa, em 

que Miguel Andrade, com o texto Sigrgarðs saga frækna: matar um dragão para 

manter as aparências, busca trazer concepções sobre o imaginário em torno da 

figura emblemática do dragão no cerne medieval, como também configurando 

os elementos peculiares do mundo nórdico. Balizando-se em textos éddicos e em 

sagas, principalmente fornaldarsögur e riddarasögur, até focar nos elementos da 

Sigrgarðs saga frækna. Sem dúvida, um texto muito interessante, principalmente 

para aqueles que ensejam conhecer mais sobre fontes e terminologias que 

envolvem  as figuras dracônicas no mundo nórdico. 

Victor Hugo Sampaio Alves (UFPB), prossegue o trabalho sobre as sagas, 

trazendo uma carga muito importante para os trabalhos das sagas de família, em 

seu texto Construindo um protagonista das Sagas: pensando o caráter e as emoções de 

Egil Skallagrimsson. Trazendo muito de sua formação na Psicologia, o autor busca 

demonstrar os elementos que envolvem as sensibilidades na construção da 

narrativa da saga de Egil Skallagrimsson, elecando trechos de fontes para apontar 

como as construções sentimentais em tal saga é basilar por uma série de 

elementos, além de trazer um debate muito próprio para as sagas de família. 



 

 

EDITORIAL 6 

José Lucas Cordeiro Fernandes 

Notícias Asgardianas (ISSN: 1679-9313) 

Dossiê: Sagas e Eddas, Número 12 (Série nova), 2017 

Ainda dentro das Íslendingasögur, José Lucas Cordeiro Fernandes (UNI7), 

busca trazer sucintas reflexões sobre teorias de História e configurá-las dentro do 

cenário das sagas de família, trazendo um debate em torno da conceituação de 

literatura e verdade, formando assim o texto Imagens do espelho de Clio: 

Íslendingasögur e uma conceituação de literatura na Islândia medieval. O texto busca 

discutir um pouco sobre ficção latente e demonstrar o quanto a visão anacrônica 

é perigosa nos estudos históricos, principalmente nos estudos da medievalidade 

nórdica. 

Caio de Amorim Féo (UFF), em parceria com  Munir Lutfe Ayoub (USP), 

apresenta o ensaio Ragnarok em Gylfaginning: Traços do Estado Livre Islandês. Eles 

demonstram como as fontes ditas literárias apresentam muito mais em seus 

sentidos, sendo reflexos latentes do seu momento de produção, pois além de nos 

trazem elementos do Ragnarök em Gylfaginning, os autores mergulham em um 

entendimento de que as  ações de hefnd (vingança) na Edda Menor devem ser 

compreendidas como parte da compreensão social do Estado Livre Islandês. 

O simbolismo animal, tema que ganha cada vez mais destaque no cenário 

nacional, é representado por Leandro Vilar Oliveira (UFPB), que apresenta a 

questão da simbologia da serpente no cenário da mitologia nórdica, com o intento 

de identificar os simbolismos mais representados nos mitos dessa sociedade. 

Trabalhando basilarmente com a Edda Poética e a Edda em Prosa, apresenta o 

ensaio Breve Comentário sobre o Simbolismo da Serpente na Edda Poética, sendo um 

texto muito interassente para aqueles que buscam compreender um pouco mais 

sobre simbolismo animal na Escandinávia medieval. 

A representação do corpo na Rígsþula, de Angela Albuquerque de Oliveira 

(UFPB), segue a continuidade dos trabalhos dessa edição, debatendo sobre a 

belicosidade e a visão guerreira que se forma em torno desse homem nórdico 

medieval, popularmente identificado como viking. A autora busca enteder o mito 

do guerreiro do Norte e sua construção a partir da Rígsþula, da Edda Poética. Além 

disso, há debates sobre o conto em si e de concepções sobre o corpo na Idade 

Média, configurando uma abordagem específica para o estudo e nos revelando 
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dificuldades e desafios ao se trabalhar com problemas de preservações de fontes 

medievais.  

A questão guerreira prossegue com o texto Cabeças vão rolar: seu simbolismo 

e a relação com a guerra no mundo nórdico, de Monicy Araujo Silva (UFPB). A autora 

faz um apanhado sobre os vários elementos que cercam a guerra no mundo 

nórdico, elencado várias possibilidades de exploração dessa temática, como os 

guerreiros, suas armas, aspectos da religiosidade e o simbolismo. Além disso, 

busca explorar em que sentido essas representações estão postas dentro da 

narrativas de diferentes sagas, configurando uma visão específica sobre o cenário 

belicoso do mundo nórdico.  

Finalizando a seção do dossiê temático dessa edição, a autora Angele 

Rhoden da Universidade Feevale/RS traz o texto Arquétipos das figuras femininas 

na Era Viking. Como já se observa em seu título, as abordagens da psicologia de 

Jung vão balizar o texto, que busca entender as simbologias em torno da mulher 

da Era Viking, partindo de uma perspectiva mitólogica que se baseia na 

compreensão das sagas e das Eddas. Um ensaio para quem procura conhecer um 

pouco mais sobre as imagens femininas no mundo nórdico e a vastidão do 

espectro de abordagens e possibilidades que esse tema acaba possuindo.  

A edição encaminha para duas entrevistas internacionais, trazendo 

questionamentos do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinávos – NEVE, para as 

pesquisas do professor da Universidade de Valladolid, Mariano González 

Campo, debatendo um pouco sobre sua experiência de pesquisa e as dinâmicas 

amplas que cercam as sagas islandesas no Medievo. A segunda entrevista é com 

a professora da Universidade de Verona, Maria Adele Cipolla, que novamente 

nos traz um debate sobre as Eddas, apresentando suas possibilidades de 

ressignificações, assim como o processo de construção de pesquisa na Itália e das 

possibilidades e desafios de se trabalhar para construir traduções sobre essas 

fontes. 

Encerramos essa 12ª edição com um dossiê sobre Sagas e Eddas,  uma 

caminhada que até aqui trilhou por runas, bruxarias, artes e várias outras 
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temáticas, sempre com a intenção de trazer novidades (e por isso as notícias 

permanecem em nossas edições, incluindo essa) e de ampliar o campo de estudos 

nórdicos no país. Nesse sentido, o Notícias Asgardianas buscará permanecer 

eternamente disponível para pesquisadores e interessados, mas será nessas 

páginas que uma reticência dessa caminhada será escrita. Chegamos aqui em um 

encerramento das atividades desse boletim, mas não em um fim no seu sentido 

comum, mas sim no sentido de recomeço. O grupo NEVE e seus parceiros sempre 

buscaram ampliar a área da Escandinavística no país. O Notícias Asgardianas fez 

isso e ainda o fará (mesmo não tendo novas edições), pois um novo projeto surge 

a partir dos trabalhos encerrados nessa 12ª edição da nova série. 

Scandia: Journal of Medieval Norse Studies surge como uma nova forma do 

grupo NEVE, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Ciências das 

Religiões da UFPB, em ampliar os estudos e conhecimentos sobre o campo da 

Escandinavística no Brasil. Será uma revista acadêmica dedicada aos estudos 

sobre o mundo nórdico, especialmente nos recortes da Antiguidade e da 

Medievalidade. Em um frequência bianual, este projeto internacional aceitará 

trabalhos envolvendo majoritariamente aspectos das Ciências Humanas, 

especialmente relacionados à Mitologia, Religião, História, Literatura e 

Arqueologia nórdica.  

 Na Islândia, a tradição do kvöldvaka, o ato de permanecer acordado dentro 

de uma sala comunal (a baðstofa)— lendo sobre as sagas, Eddas e outras narrativas 

culturais da ilha — é uma forma de preservação e manipulação da memória 

social, sendo parte da formação do sujeito cultural islandês que envolve a 

literatura de forma intríseca na sua vida. É esse senso de permanecer ativo e 

acordado, independemente da força da noite, que esperamos que o Notícias 

Asgardianas possa deixar, como uma marca para os que irão ler e para os que a 

leram, e também como as vivências daqueles que a produziram na empreitada 

dessa nova série. Com base nessa nova proposta, mudamos os horizontes de 

expectativas, considerando esta última edição do Notícias Asgardianas longe de 

um fim no sentido tachado do termo, mas sim de uma nova perspectiva, que se 
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pauta nos objetivos acadêmicos e sociais de divulgar pesquisas e estudos no 

cenário brasileiro. 
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DOSSIÊ: SAGAS E EDDAS 

 

Recensão W e tradução do Prólogo da Edda de Snorri 
 

Maria Adele Cipolla 
(Tradução do italiano por Lorenzo Sterza) 

 

Proponho aqui a tradução do chamado formáli, o “Prólogo” da Edda de 

Snorri, o qual se encontra no Codex Wormianus. O texto que com a rubrica de 

abertura de um dos testemunhos medievais que costumamos chamar Edda é um 

manual de estilística e métrica da tradição poética pré-escritural dos skáld. Nos 

quatro manuscritos completos é sempre precedido de uma seção mitográfica (na 

qual os mitos obtidos do corpus escáldico são ordenados em um sistema funcional 

ao discurso poetológico), introduzida pelo prólogo que, todavia, é 

frequentemente incorrido nas tesouras censórias de editores e tradutores. 

Embora a tradição impossibilite julgar as partes da Edda baseadas nos modernos 

critérios de coerência editorial, o Prólogo foi identificado como corpo estranho, 

desde Andreas Heusler e Hans Kuhn até Klaus von See. O Codex Wormianus, cuja 

redação escolhi traduzir, constitui um repertório do saber gramatical do fim do 

século XIV, o qual transmite na obra atribuída a Snorri, os Quatro Tratados 

Gramaticais, cada um com um prólogo próprio, e transmite também, alguns 

componentes métricos. Seja o Terceiro Tratado Gramatical como também o Prólogo 

da Edda procuram interpretar a poesia escáldica, que teria derivação da língua 

dos Æsir, a família divina a qual pertence Odin, como expressão de um saber 

humano arcaico que, da mesma forma daquilo da civilidade clássica, provém de 

Troia. Por isso, o conteúdo mitológico é funcional àquele poetológico: o Prólogo 

sugere que as crenças religiosas pagãs e a língua na qual se expressaram estão 

antecipando o pensamento cristão sobre a natureza da divindade e do cosmo. 

A recensão W apresenta duas longas seções ausentes nos outros códigos: 

a primeira, através o conto da divisão do mundo entre os filhos de Noé e a Torre 
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de Babel, desenvolve o tema da dispersão dos idiomas; a segunda explica a 

gênese das divindades pagãs de tradição romana. Ambas, verossimilmente, são 

interpolações do século XIV, pela consonância temática e ideológica com outros 

textos da época, os quais revelam uma nova onda de influências antigas e cristãs 

na Islândia. Na impossibilidade de individualizar um modelo de referimento 

exclusivo, entre as possíveis fontes do Prólogo (um Hotchpotch de gêneros 

vulgares, as þulur, seja de matriz escandinava que anglo-saxônica, e de 

especulações tardo-antigas e medievais sobre as origens do paganismo, de 

etimologias e alegorias, as quais um letrado norreno, que não temos motivos para 

não o identificar como Snorri Sturluson, haveria dado a estruturação definitiva), 

foi preciso citar a história de Fredegário, remanejada pelos autores islandeses da 

geração antecedente a Snorri, os Mitographi Vaticani, sobretudo o terceiro, que de 

Snorri presumivelmente foi contemporâneo, e uma quantidade de fontes 

acessórias, que vão entre reminiscências bíblicas, mais ou menos pontuais, a 

autores protocristãos (Minucio Felice, Remígio de Auxerre, Martinho de Braga, 

Isidoro de Sevilha), da historiografia e da homilética anglo-saxã aos 

“plantonistas” franceses do século XII. 

Problemática é a definição do nosso texto como “prólogo”: ele é estranho 

ao cânone fundado sobre o De inventione de Cícero e sobre a Rethorica ad 

Herennium, mas não se adequa sequer às tradições vulgares da França, Inglaterra 

e Alemanha (as quais, por causa dos diversos gêneros literários em campo, 

estavam estabelecendo na época, uma nova “norma”, independente daquela 

clássica) nem aos hábitos que iam si consolidando na Islândia. Snorri transcende 

convenções não úteis ao seu escopo e segue uma lógica interna ao texto, 

antepondo ao tratado de poética e de mitografia finalizada à poética uma 

introdução de natureza filosófica. A filosofia da religião, da literatura e da 

história que o Prólogo expressa percorre o texto inteiro, em todas suas três partes 

(e pode ser cancelada como espúria somente a pacto de duvidosas acrobacias 

editoriais): a ideia dominante é que paganismo e cristianismo não são 

drasticamente opostos, mas que eles representam etapas sucessivas na busca 
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humana do divino. Para a Islândia, cuja autonomia política e literária estava já 

em crise ao tempo de Snorri (e que no giro de dois séculos seria 

irremediavelmente desaparecida), a formulação de tais teorias representava uma 

extrema tentativa de salvaguardar a cultura tribal pré-cristã que se expressará na 

poesia escáldica, no momento em que, com uma adequada interpretação, pela 

primeira vez ia ser entregue à escrita, seguindo os traços dos modelos 

continentais, sobretudo aqueles franceses. 

O Prólogo da Edda de Snorri utiliza modelos de interpretação do 

paganismo, elaborados pela erudição e pela teologia medieval, combinando-os 

originalmente para sustentar uma nova posição que punha à sombra cada 

censura dos antigos cultos da Escandinávia. Recuperam-se partes do relato 

bíblico sobre a criação e ideias da filosofia natural cristã que, talvez, remontam a 

um fundo helenístico. Juntos a uma citação praticamente literal do relato de 

Gênese 1-9, segundo a Vulgata, o prólogo também é extraído de outras partes 

bíblicas, recuperando deles somente os elementos necessários ao próprio 

discurso. A visão pagã do mundo vem representada combinando também várias 

teorias de filosofia da natureza, como as especulações sobre microcosmo e 

macrocosmo, sobre a religião natural e o Urmonotheismus, que, do Timeu 

platônico, percorre o pensamento cristão já na Epistola aos Romanos (I, 20-25), e a 

reconstrução do nascimento do politeísmo, através o mito da translatio reutiliza, 

retificando-lhe a orientação ideológica, ideias que remontam à controvérsia entre 

paganismo e cristianismo dos primeiros séculos, ao De correctione rusticorum de 

Martinho Braga (séc. VI), cujos conteúdos chegam ao redator do prólogo, através 

de uma mediação anglo-saxônica. Da prédica de Martinho, existe também uma 

versão norrena (Um þat hvaðan ótrú hófst), transmitida no Hauksbók e, nesse caso, 

sucessiva a Snorri. Mas esta última é uma tradução de duas filiações anglo-

saxônicas da obra de Martinho, as homílias intituladas De falsis deis, a primeira 

de Ælfric e a segunda de Wulfstan. Naquela de Ælfric, é somada à tradução do 

texto de Martinho, a interpretatio Germanica dos deuses clássicos (com as 

correspondências, que mais tarde tornaram-se “canônicas”, entre Júpiter e Thor, 
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Mercúrio e Odin, Vênus e Frigga), referindo-se, contudo, a um paganismo que 

na Inglaterra se refere somente aos invasores vikings do Danelaw. Esta 

interpretatio Germanica será recuperada nas “interpolações” da recensão W, que, 

por interferência das homílias de Ælfric e Wulfstan, relembrará também a 

construção da Torre de Babel e a dispersão das línguas, todavia sem a 

estigmatização diabólica presente nas homílias anglo-saxônicas. 

Outra evidente influência anglo-saxônica, sobre todas as recensões do 

prólogo, consta na seção genealógica, em que as monarquias escandinavas são 

derivadas de Odin e seus filhos, que através da paretimologia, que faz surgir Æsir 

da Ásia, são apresentados como descendentes dos troianos. A natureza divina de 

Odin e dos seus descendentes, suprimida nas genealogias anglo-saxônicas, 

reaparece no Gylfaginning, em que o sistema mitológico descrito (repertório 

temático das figuras da língua poética nas kenningar ilustradas pelos 

Skáldskaparmál) será apresentado como “invenção” dos “Asiáticos” migrantes 

que se faziam passar por deuses, dando início à linha temática principal do 

tratado, aquela da língua religiosa do paganismo e das suas expressões poéticas 

na arte dos skáld. Os homens pós-diluvianos não nominavam mais o nome de 

Deus e o esquecem: a possibilidade da verdadeira fé depende então da língua e 

as representações religiosas variam com a mudança das línguas. Assim, o 

prólogo culmina em uma teoria histórico-religiosa e histórico-linguística, cuja 

ação será separada no manual para os escaldos. A língua poética e a arte 

escáldica, são herança da Idade Pagã: a língua de Snorri torna-se a chave do 

fenômeno religioso, e uma compreensão da arte escáldica depende da 

compreensão das representações artísticas, materialistas e linguísticas, da arte e 

da palavra pagã.  

A tudo isso, é funcional o percurso genealógico, desde os heróis troianos, 

até os reis de Alemanha, Dinamarca, Suécia e Noruega, que é retomado pelas 

tradições populares (o que ocasionalmente necessita interpretar antropônimos e 

técnicas anglo-saxônicas com os correspondentes norrenos) e que constitui o 

arcabouço do curso da migração, do qual se faz derivar a propagação da língua 
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“asiática”. La Einwanderungslegende serve para demostrar que a língua da poesia 

escáldica deriva da Ásia. Dessa forma, a cultura nórdica dos escaldos era 

conectada não somente com a Antiguidade Clássica, mas também com as maiores 

poesias contemporâneas. Uma semelhante Einwanderungslegende encontra-se 

muitas vezes representada na historiografia erudita europeia, juntamente à 

coligação com Troia: aqui, pela primeira vez, o objeto não é historiográfico, mas 

de história e ideologia da literatura. Além disso, como se dizia antes, a genealogia 

proposta no prólogo não se encontra em outros textos islandeses e as suas fontes 

são investigadas em âmbito anglo-saxônico, em que, em contextos diferentes, 

desde o século VIII até o século XI, aparecem listas genealógicas das casas que 

dominaram a ilha e que possuem Woden entre os seus patriarcas (e é a única 

concessão da “literatura” insular ao removido passado pagão). 

 

Tradução do AM 242, fol. (Codex Wormianus) ff. 1v-4v19 

 

Deus onipotente, no princípio, criou o céu e a Terra e todas as coisas que 

a ela pertencem e, por último, dois seres humanos, Adão e Eva, dos quais vieram 

as estirpes; e o traço da descendência dele se multiplicou e se dispersou para toda 

a Terra. Mas, com o passar do tempo, o povo dos homens tornou-se desigual; 

alguns eram bons e de verdadeira fé, mas muitos se voltaram aos desejos terrenos 

e não tiveram resguardo com os mandamentos de Deus. Portanto, Deus inundou 

a terra nas ondas do mar, com todas as criaturas que viviam sobre a terra, exceção 

feita para aquelas que estavam na arca com Noé. Depois do dilúvio de Noé, 

restaram oito homens que habitaram a Terra e deles vieram as estirpes, e ainda 

aconteceu como antes, que durante o tempo que se povoava e vinha habitado o 

mundo, a maioria do povo dos homens cultivava o desejo de riqueza e honras, 

desprezando a homenagem a Deus, até o ponto que eles não quiseram mais dizer 

o nome Dele: então quem jamais poderia ter dito aos próprios filhos dos Seus 

signos grandiosos? Aconteceu assim que eles perdessem o nome de Deus e, em 

toda a amplidão do mundo, não se encontrava homem que discernisse o próprio 
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Criador. Não obstante, também em seguida, Deus concedeu a eles os dons 

terrestres, prosperidade e graça, com os quais pudessem estar no mundo, e 

compartilhou também a sabedoria, de modo que distinguissem todas as coisas 

terrestres e as características visíveis do ar e da terra. Eles pensavam, e se 

maravilhavam, que coisa pudesse significar que a terra e as feras e as aves 

tivessem — por alguns aspectos, mesmo pertencendo a espécie diferentes — 

natureza comum. Uma característica era esta, que, escavando a terra sobre um 

pico de alta montanha, a água jorrava para o alto, mas não era necessário escavar 

mais tempo que nos vales profundos. Assim são também as feras e as aves, cujo 

sangue se encontra à mesma profundeza na cabeça e nas pernas. Outra qualidade 

da terra é que cada ano, sobre ela, cresçam grama e flores e, no mesmo ano, tudo 

caia e resseque. Assim são também as feras e as aves, às quais pelos e penas 

crescem e caem a cada ano. Esta é a terceira qualidade da terra, que, se ela é arada 

e escavada, a grama cresce sobre o solo que se encontra mais alto. As montanhas 

e as pedras eram interpretadas como dentes ou ossos de seres viventes. Por isso, 

deduziam que a terra fosse animada e, de qualquer modo, tivesse vida, e sabiam 

que era extraordinariamente velha, no contar-lhe os anos, e potente por natureza: 

nutria todos os seres viventes e retomava consigo cada coisa que morria. Por este 

motivo lhe impuseram um nome, e computaram dela as estirpes deles. 

Igualmente aprenderam pelos seus anciãos parentes que se podiam calcular 

muitas centenas de invernos e o curso dos corpos celestes, o Sol e a Lua, mas o 

movimento dos corpos celestes era desigual; alguns o tinham mais longo do que 

outros. Por similares fatos tinha-se suspeita que deveria ser um qualquer 

timoneiro dos corpos celestes a regular o seu movimento segundo a própria 

vontade, e que aquele deveria ser potente e forte. E supuseram que, se decretava 

sobre os elementos principais, deveria ter existido antes dos corpos celestes; e 

viam que, se decretava o movimento dos corpos celestes, devia decidir o 

esplendor do Sol, e a umidade do ar, e os frutos da terra da qual proviam e, ao 

mesmo modo, os ventos do ar e, juntos, a fúria do mar: mas não sabiam onde era 

o seu reino. Portanto, acreditaram que ele regesse todas as coisas, sobre a terra e 
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no ar do céu, e sobre os corpos celestes, no mar e na atmosfera. E, com o escopo 

de poder falar mais facilmente dessas crenças e fixá-las na memória, entre eles 

impuseram os nomes, e estas crenças transformaram-se em muitos modos. 

Quando as populações se dividiram e as línguas se ramificaram, foi realizada a 

construção que, no século, foi a maior. Na velhice, Noé dividiu o mundo entre os 

seus filhos: destinou a Cham a parte ocidental, a Japhet aquela setentrional, e a 

Sem aquela meridional, com uma repartição àquela pela qual, em seguida, o 

mundo foi dividido em três continentes. Ao tempo no qual vieram ao mundo os 

filhos destes homens, reforçou-se o desejo de riqueza e de honras humanas, 

porque foram inventadas artes que antes não tinham sido descobertas, e cada um 

tentou se enaltecer com a própria perícia. Alimentaram a ambição a tal ponto que 

os africanos, descendentes de Cham, portaram guerra naquela parte do mundo 

onde habitava a descendência de Sem, o parente dele. Quando tinham 

prevalecido, pareceu-lhes que a terra não era mais suficiente e, sobre a planície 

que se chama Sennaar, com tijolos e pedras, fabricaram uma torre, com a qual 

presumiram de poder vencer o céu. Nem quando a obra se tornou tão alta de 

passar além da atmosfera, diminuiu a cobiça deles de prossegui-la. Deus viu 

quão alto chamejava a insolência deles e compreendeu que deveria chegar a 

derrubar cada um deles: este Deus, que rege todas as coisas, podia, em um piscar 

de olhos, destruir toda a obra deles e jogá-los na poeira. Mas Ele preferiu 

aniquilar os projetos deles, de modo que pudessem perceber a própria 

mesquinhez, fazendo assim que nenhum deles não compreendesse mais aquilo 

que o outro falava, e nenhum soubesse que coisa um ordenava ao outro, e cada 

um demolisse aquilo que o outro queria que fosse erigido, da forma que 

terminassem brigando entre eles: neste modo o projeto deles sobre a fabricação 

da torre a ser levantada foi completamente aniquilado. O mais eminente era o 

homem que se chamava Zoroastres, que, quando veio ao mundo, sorriu mesmo 

antes de chorar. Os mestres construtores eram setenta e dois e o mesmo número 

de línguas se dispersaram pelo mundo, quando, mais tarde, os gigantes se 

espalharam sobre as terras e as pessoas se multiplicaram. No mesmo lugar foi 
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construída uma ilustríssima cidade, o seu nome foi trazido da torre e foi chamada 

Babilon. E como se cumpriu a dispersão das línguas, se multiplicaram os nomes 

dos homens e das outras coisas. O mesmo Zoroastres tinha vários nomes e, 

embora compreendesse como a sua tirania tivesse fundamento na obra da qual 

foi dito, por ambição mundana ele foi tão longe até ser escolhido como rei sobre 

muitas pessoas dos assírios. Dele começou a falsa doutrina dos ídolos e, quando 

se tornou objeto de veneração, foi chamado Baal: nós os chamamos Bel. Tinha 

também muitos outros nomes e, como os nomes se multiplicavam, desaparecia, 

junto, a reta fé. Como primeira heresia, cada um dos sucessores do protomestre 

sacrificou feras e aves ao vento, e aos astros do céu, e a tais coisas mortais, até 

que esta heresia andou por toda a terra. E aniquilaram com tanta fúria a reta fé, 

que ninguém sabia mais do próprio Criador, com exceção daqueles homens que 

falavam a língua hebraica, como tinha sido antes de construírem a torre. E, 

todavia, não perderam as virtudes que tinham sido concedidas aos corpos deles, 

por isso compreendiam cada coisa com terrestre discernimento, mas não lhe foi 

dada a sabedoria espiritual. Assim acreditavam que todas as coisas fossem 

forjadas por alguma matéria. O mundo era dividido em três regiões. Do Sul ao 

Oeste, e ao interior para o Mar Mediterrâneo, aquela parte era chamada África; a 

porção meridional desta zona é abrasadora e queimada pelo Sol. Outra parte, do 

Ocidente até o Norte, e, ao interior, para o Mar Oceano, é chamada Europa ou 

Enea: a porção Setentrional, ali, é gélida, tanto que a grama não cresce e não se 

pode habitar nela. Do Norte, toda a região Oriental ao redor, até ao extremo Sul, 

se chama Ásia: nesta parte do mundo tudo é beleza, e esplendor, e domínio dos 

frutos da terra, ouro e pedras preciosas. Ali é também o centro do mundo. E ao 

mesmo modo no qual a terra é mais bonita e de melhor qualidade do que em 

outros lugares, assim também o povo dos homens era exaltado de todas as 

virtudes, sabedoria e força, beleza e cada gênero de perícia. Na proximidade do 

centro do mundo foram construídos palácios e habitações, os mais excelentes que 

tinham sido feitos, e se chamavam Troia, na zona que nós chamamos Tyrkland. 

Esta cidade era feita melhor do que outras, com maior mestria sobre muitos 
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aspectos, com desperdício de riquezas e dos recursos que eram disponíveis. 

Existiam doze reinados e um rei supremo, e os países de muitas pessoas eram 

submetidos a cada reinado na fortaleza; doze eram as línguas principais. Aqueles 

líderes têm sido superiores a todos os outros que existiram no mundo, por ter a 

posse de cada qualidade humana. Esta circunstância levou ao equívoco qualquer 

sapiente que, em seguida, tivessem citado eles, porque todos os príncipes da 

região setentrional enumeravam as suas estirpes a partir deles e levavam na 

assembleia dos deuses aqueles que tinham sido os chefes da cidade, e sobretudo 

colocavam o mesmo Priamus no lugar de Woden. A coisa não pode se dizer 

surpreendente, porque Priamus descendeu daquele Saturnus que o Hemisfério 

Setentrional por longo tempo acreditou que tinha sido ele mesmo um deus. Este 

Saturnus cresceu naquela ilha do mar de Grikkland que se chamava Krít: era 

maior, mais forte e mais bonito do que outros homens, pois a sua sabedoria 

ultrapassava, como as outras virtudes da sua natureza, aquela de todos os 

humanos. Inventou também muitas artes que antes não tinham sido descobertas: 

era tão grande na arte que se chamava adivinhação, de saber as coisas antes que 

acontecessem. Descobriu na terra um mineral do qual fundiu o ouro, e em 

seguida a similares fatos logo se tornou potente: predizia o andamento das 

estações e outros arcanos. Por isso e por outros motivos, colocaram-no como 

chefe sobre a ilha. Já pouco tempo depois que exercitava o seu domínio, houve 

anos propícios tantos quantos fossem necessários: não circulava outra moeda que 

não fosse de ouro em abundância. E, se nos outros países havia carestia, ali o ano 

ruim nunca chegou. Por isso eram em condições de encontrar cada coisa que eles 

necessitavam ter, e, por este e por muitos outros poderes invisíveis que Saturnus 

detinha, acreditaram que fosse um deus. Mas aqui, entre os homens de Krít e os 

Macedoni, surgiu uma segunda heresia, como aquela que tinha sido passada por 

Zoroastres entre os Assiri e Caldei. E quando Saturnus se valeu da grande 

potência que o povo lhe atribuía, proclamou ser deus e se diz timoneiro do céu, 

da terra e de todas as coisas. Uma vez ele começou uma viagem de navio, em 

direção do Grikkland, onde estava a filha de um rei à qual havia direcionado os 
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próprios pensamentos. E, um dia no qual ela tinha saído com as suas damas de 

companhia, ele capturou as suas graças no seguinte modo: assumiu a aparência 

de um touro e começou a esperá-la no bosque. A sua pelagem era de uma bela 

cor resplandecente de ouro e a filha do rei, na hora que o viu, lhe acariciou o 

focinho: ele trepidou, se libertou das aparências de um touro, prendeu-a entre os 

seus braços, levou-a para o navio e fugiu para a própria pátria, em Krít. Mas Juna, 

sua esposa, descobriu a coisa. Por isso transformou a princesa dando-lhe forma 

de novilha e a enviou ao Oriente, sobre os Elfarkvíslir, e a colocou sob a guarda 

do servo que se chamava Argulus: ela permaneceu lá por doze meses antes de 

chamá-la de volta. Saturnus fez muitas coisas estupendas similares a esta. Teve 

três filhos: o primeiro se chamava Juppiter, o segundo Neptunus, o terceiro 

Plutus. Eram todos homens muitos dotados e Juppiter certamente era o primeiro: 

era belicoso e conquistou os reinos de muitos soberanos; era também propenso 

nas habilidades como o pai dele, e assumia os aspectos deste ou daquele animal, 

para obter coisas que são impossíveis à humanidade de fazer: por fatos similares, 

e também por outros, todas as populações os temiam. Por isso Juppiter é colocado 

no lugar de Þórr, do qual todos os espíritos malignos têm temor. A Krít Saturnus 

fiz enaltecer setenta e duas fortalezas e quando pensou ter alcançado a plenitude 

do próprio domínio, dividiu-o com os filhos, enquanto atribuiu a si mesmo o 

papel de divindade: transferiu a Juppiter o reino dos céus, a Neptunus aquilo da 

terra e a Plaotus as punições dos infernos; mas esta parte parecia-lhe a menos 

digna de ser escolhida, por isso lhe deu o próprio cachorro, que se chamava 

Cerberus, para que fizesse a guarda sobre os suplícios infernais: os Gregos 

contam que Erkulus tinha trazido este Cerberus, fora dos infernos, sobre a terra. 

Embora Saturnus tivesse transferido a Juppiter o reino dos céus, ele desejava 

tomar posse também do reino terrestre e devastou o domínio do pai dele: diz-se 

que o fez capturar e castrar, e por esta grande empresa diz ser um deus! Os 

Macedoni afirmam que fez prender os seus genitais e os fez jogar no mar aberto 

e, por longo tempo, acreditaram que por isso nasceu uma mulher, que chamaram 

Vênus. Por isso, em toda a idade sucessiva, Vênus foi dita deusa do amor, 
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puseram-na na fileira dos deuses, pois acreditavam que poderia derreter ao amor 

o coração de todos, dos homens e das mulheres. Depois ter sido castrado por seu 

filho Juppiter, Saturnus fugiu do Oriente, saiu de Krít em direção à Itália, onde 

então moravam povos deste tipo, que não conheciam a fadiga, viviam de bagas 

e ervas, e estavam nas cavernas e nos buracos da terra. Quando chegou ali, 

Saturnus trocou os nomes, e chamou si mesmo Njörðr, pelo fato que pensava que 

seu filho Juppiter, em futuro, pudesse vir e saber dele. Por primeiro ele ensinou 

aos homens a arar e plantar a vinha: a terra era boa e plena de seiva e houve 

imediatamente um ano de abundância. Aqueles homens escolheram-no como 

comandante, e assim tomou posse de todos os domínios daquele povo e fez 

construir muitas cidades. Seu filho Juppiter teve muitos filhos, dos quais 

descenderam muitas estirpes: Dardanus foi seu primeiro filho, e o filho de 

Dardanus, Herikon, e o filho de Herikon, Lamedon, pai de Priamus, o rei 

principal. Priamus teve muitos filhos: um deles, Ektor, o mais ilustre de todos os 

homens do mundo, por força, estatura, capacidade, e todas as artes viris que se 

referiam à cavalaria. Encontra-se escrito que os gregos e todas as forças do 

Hemisfério Setentrional e Oriental combateram contra os homens de Troia: mas 

estes teriam sido sempre vencedores, se os gregos não tivessem interpelado os 

deuses e se não fosse descoberto que ninguém que houvesse natureza humana 

conseguiria dominá-los, a menos que não tivessem sido trazidos por engano 

pelos seus mesmos homens, como depois foi. E pela sua fama, os homens que 

vieram depois se deram os próprios nomes como título de honra, especialmente 

os romanos, que têm sido, sobre muitos aspectos, os mais ilustres depois dos dias 

deles. E diz-se que quando Roma foi completamente construída, os romanos 

mudaram os seus costumes e as prescrições das suas leis para torná-los mais 

próximos possíveis daqueles que tiveram os seus antepassados troianos. Os 

romanos exercitaram uma força tão grande sobre os outros, que, em seguida, 

quando Pompeius, um comandante dos romanos, combateu no Oriente, Óðinn 

fugiu da Ásia em direção ao Norte, e impôs o nome a si mesmo e aos seus homens 

e se fez chamar de Priamus, como antes se era chamado Óðinn. A sua rainha era 
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Frigg, e dela, mais tarde, teve nome o seu reino e o lugar onde surgia a cidade se 

chamou Frigia, e, seja que Óðinn o haja dito a próprio título de honra, seja que 

isso tenha acontecido pela transformação das línguas, todavia muitos sábios os 

consideraram contos verdadeiros, e, no curso de uma longa era, qualquer que 

tinha sido um grande comandante prendia exemplo deles. Um rei de Troia era 

chamado Munon ou Mennon: tinha por esposa a filha do rei supremo Priamus 

que se chamava Troan (Tros). Eles tiveram um filho, que se chamou Tror, aquele 

que nós chamamos Þorr; foi criado em Trácia, por um duque que se chamava 

Loricus. Quando teve dez anos recebeu as armas de seu pai. Em meio aos outros 

homens, era bonito de aspecto como o marfim esculpido em madeira de carvalho: 

seu cabelo era mais esplêndido do que o ouro. Quando teve doze anos, havia 

conseguido o pleno vigor e levantou da terra dez carcaças de urso todas juntas, 

matou o duque Loricus, seu pai adotivo, e a esposa dele, Lora ou Glora, 

empossando-se do reino de Trácia: nós o chamamos Þrúðheimr. Em seguida 

viajou para as amplidões das terras, explorou todas as regiões do mundo e, 

sozinho, derrotou todos os bersekir juntos, e os gigantes, e um dos maiores 

dragões, e muitas bestas ferozes. No Hemisfério Setentrional do mundo 

encontrou a vidente que se chamava Sibill — que nós chamamos Sif — e se casou 

com ela; ninguém tem condições de dizer de qual estirpe fosse Sif. Era a mais 

bonita de todas as mulheres, os seus cabelos eram como o ouro. O filho deles foi 

Loriði, que era igual a seu pai, o filho de Loriði, Henreði, o filho de Henreði, 

Vingeþórr, o filho de Vingeþórr, Vingenir, o filho de Vingenir, Móða, o filho de 

Móða, Magi, o filho de Magi, Cesphet, o filho de Cesphet, Beðvig, o filho de 

Beðvig, Athra, que nós chamamos Annarr; seu filho foi Ítrmann, o filho de 

Ítrmann, Heremóð, o filho de Heremóð, Skialdun, que nós chamamos Skiöldr; 

seu filho foi Biaf, que nós chamamos Bjárr, o filho de Biaf, Jat, o filho de Jat, 

Guðólfr, o filho de Guðólfr, Finn, o filho de Finn, Friallaf, que nós chamamos 

Friðleifr. Este homem teve um filho que é chamado Woden, que nós chamamos 

Óðinn: era um homem excelente, por sabedoria e por outras virtudes. Sua esposa 

se chamava Frigida, aquela que nós chamamos Frigg. Óðinn tinha capacidade 
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profética e também a sua esposa, e graças a estes conhecimentos aprendeu que o 

seu nome teria chegado no Hemisfério Norte do mundo, onde o haveriam 

honrado acima de todos os reis. Por este motivo, era ansioso de se colocar em 

viagem do Tyrkland: tomou consigo uma grande multidão de seguidores, jovens 

e velhos, machos e fêmeas, e eles traziam muitos objetos preciosos. Em qualquer 

lugar que iriam passar através das terras, se dizia da grande glória deles e 

pareciam mais símiles aos deuses do que aos homens. Não deram descanso à 

viagem antes de chegarem ao Norte, naquela terra que ora e dita Saxland: Óðinn 

ficou ali por um longo período e se apossou de uma ampla porção daquele país. 

Ali colocou em defesa do território três de seus filhos; um é o chamado 

Veggdegg; era um rei potente e regia o Saxland oriental, seu filho foi Vitrgils, e 

os filhos de Vitrgils foram Picta, pai de Heingest, e Sigar, pai de Svebdegg, aquele 

que nós chamamos Svipdagr. Outro filho de Óðinn se chamava Beldegg, nós o 

chamamos Baldr: teve em posse a terra que agora se chama Westfal. Seu filho foi 

Brandr, o filho de Brandr, Frioðigar, que nós chamamos Fróði, o filho de Fróði, 

Freovin, o filho de Freovin, Wigg, o filho de Wigg, Gevis, que nós chamamos 

Gavir. O terceiro filho de Óðinn era chamado Sigi, seu filho Rerir: a descendência 

dele dominou aquilo que hoje se chama Frakland, e de lá tem origem a família 

dita dos Völsungar. De todos esses homens descenderam estirpes grandes e 

numerosas. Quando Óðinn entreprendeu a própria viagem em direção norte, 

chegou em uma terra que eles chamaram Reiðgotaland, e se empossou de tudo 

quanto ele queria. Pôs como chefe destes territórios o filho que se chamava 

Skjöldr: o filho desse homem se chamou Friðleifr, e daqui derivou a estirpe dita 

dos Skiöldungar, ou seja, os reis dos Daneses, e aquilo que era chamado 

Reiðgotaland se chama hoje Jótland. Depois destes fatos, dirigiu-se ao Norte, 

onde ora se chama Svíþjóð. Ali havia um rei que tinha o nome Gylfi, que, quando 

veio saber das viagens daqueles homens da Ásia que eram chamados Æsir, se fez 

encontro a eles, e permitiu que Óðinn pudesse ter no seu reino todo o poder que 

ele mesmo queria. À viagem deles seguiu um período propício, tanto que, em 

qualquer lugar daquelas terras parasse, o cenário era próspero e pacífico, e todos 
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acreditavam que dependiam das suas decisões, porque os poderosos perceberam 

que por beleza e inteligência, eram diferentes dos outros homens que haviam 

visto. A Óðinn as condições daquela terra pareceram boas, e ali escolheu o lugar 

para sua cidade, que hoje se chama Sigtúnir, derivando do nome dele. Deu-se 

título de rei e se fez chamar Njörðr: por isso nos livros doutos se encontra escrito 

que o primeiro rei dos Svíar tinha o nome Njörðr, porque ali Óðinn foi objeto de 

grandíssima veneração. Estabeleceu que haveria comandantes, como tinha sido 

em Troia, e impôs àquela localidade doze chefes, para que administrassem a 

justiça no país, e estabeleceu todas as leis ao modo no qual tinham sido em Troia, 

e segundo os costumes dos Tyrkir. Depois destes fatos se movimentou em 

direção ao Norte, até deparar-se em face ao mar que se acreditava que estivesse 

posicionado em torno de todas as terras, e ali, como chefe daquele reino que hoje 

se chama Nóregr, pôs o próprio filho que era chamado Sæmingr: os reis de 

Nóregr fazem descender dele as suas estirpes, e assim os jarlar e outros 

poderosos, como é dito no Háleygjatal. Óðinn ficou com o filho de nome Yngvi, 

que foi rei em Svíþjóð, (Suécia) depois dele: de Yngvi descenderam as estirpes 

que se chamaram Ynglingar (Ynglingos). Os Æsir, no interior daqueles países, 

encontraram esposas para si e para alguns dos próprios filhos, e estas estirpes 

tornaram-se numerosas e se difundiram sobre o Saxland, e de lá em cada lugar 

no Hemisfério Setentrional, tanto que a língua deles, dos homens da Ásia, foi a 

língua nativa de todas estas terras; e do fato que os nomes dos seus antepassados 

fossem colocados por escrito, se pensou de poder deduzir que aqueles nomes 

pertencessem a esta língua deles, e que eles, os Æsir, a tivessem importada aqui, 

em nós, na Nóregr e em Svíþjóð, em Danmörk e em Saxland, enquanto em 

England as antigas denominações do território e das suas localidades são tais que 

se pode deduzir que sejam derivadas de uma outra língua, diferente desta. 
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Sigrgarðs saga frækna: Matar um dragão para manter as 
aparências 

 

Miguel Andrade 

 

O dragão medieval 

 

“Þar lá fyrir ormr einn“[Havia ali um dragão]. Basta dizer isto para se 

formar uma imagem na mente do leitor moderno e certamente também se 

formaria na do leitor nórdico medieval. No entanto, essas imagens 

provavelmente não seriam iguais. Hoje em dia visualiza-se imediatamente um 

ser reptilíneo, coberto de escamas, geralmente quadrúpede com um par de asas, 

talvez esverdeado ou avermelhado, mas notável acima de tudo por cuspir fogo. 

Na Idade Média, o dragão está presente no imaginário também de forma ubíqua, 

mas muito menos uniformizada, sofrendo alterações ao longo da linha 

cronológica. 

No termo draco em latim, encontramos a adaptação do drakon grego, tipo 

de serpente geralmente monstruosa em dimensão que é enfrentada por heróis e 

deuses. É pela palavra e pouco mais que se liga a nossa ideia de dragão aos 

dragões dos textos clássicos. Este terá expressão nas Etimologias de Isidoro (onde 

o dragão é descrito como a maior das serpentes, com o seu poder na cauda e não 

nas suas mandíbulas) e nos bestiários medievais, que terão tido grande papel na 

difusão da imagem do dragão pela sua popularidade. O seu status como maior 

das serpentes, não se diferenciando senão pelo tamanho, é uma das lutas 

ontológicas que o dragão trava no imaginário medieval. 

Em muitos textos, draco e serpens (por vezes também anguis) são palavras 

utilizadas de forma indiscriminada para se referir à mesma criatura, tendência 

com maior expressão na literatura clássica. De forma gradual, parece notar-se 

uma diferenciação morfológica entre os répteis que ganham o epíteto draco e as 

restantes serpentes. Na maioria da expressão artística do Românico, vemos o 
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dragão como uma criatura híbrida, onde este apresenta cabeça de outros animais, 

asas de ave, garras de leão, e é geralmente bípede. Quanto às cores nas 

iluminuras, as escamas do dragão aparecem pintadas com a paleta completa. 

Parece consolidar-se na arte Gótica uma imagem reptilínea do dragão e é assim 

que ele surge na maior parte das representações mais tardias, talvez com uma 

tendência para os tons esverdeado-acinzentados. 

As leituras de significado que lhe são aplicadas na Europa medieval 

provêm, em grande parte, de aplicações bíblicas de motivos mitológicos 

anteriores, e é através do texto bíblico que na era medieval é garantida ao dragão 

uma associação com o Diabo, com o mal original e com pecados variados. Afinal, 

ganha um lugar de prestígio no fim dos tempos (Revelações 12), onde um dragão 

que cospe fogo lidera as forças do mal contra o Arcanjo Miguel e as suas hostes. 

Quando encontramos o dragão nos Bestiários ou na Hagiografia, trata-se 

não apenas de uma criatura natural, mas de um ser simbólico, alegorizado. 

Estabelece-se então o arquétipo cristão do santo sauróctono, estendendo-se ao 

arquétipo de cavaleiro sauróctono, que frequentemente defronta o Diabo na 

forma de um dragão. O dragão possui ainda outras significações que ganharão 

expressão na Idade Média para além da identificação com o Mal/Diabo. 

Continua a encontrar-se o seu entendimento como força do mundo natural, que 

terá diversas expressões: como maior das serpentes, animal da criação, encarna 

um símbolo de poder e encontramo-lo como animal totémico da nobreza junto 

de águias e leões embrasonados. 

Para além da derrota do dragão poder significar a conquista do mundo 

pagão pela religião cristã, pode também implicar uma organização cívica e o 

avanço civilizacional pela imposição do poder clerical (LE GOFF, 1979). Na 

literatura nórdica e germânica vê-se também uma luta entre os dois aspectos do 

dragão/serpente, a interpretação simbólica e sua utilização como animal 

portentoso. Acresce a esta dualidade o problema que implica um fundo 

mitológico pagão presente na memória recente das populações dentro das quais 

estes textos são produzidos. 
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O tratamento daquilo que podem ser o registo de lendas de transmissão 

oral com significações próprias em termos literários e religiosos introduz novos 

problemas. É possível adoptar diversas perspectivas de interpretação face a estes 

textos, sendo viável defender que os registos destas lendas sofreram alterações 

por contacto com a realidade cristã e continental ainda enquanto versões orais, 

ou que a introdução de elementos cristãos ocorre após um primeiro registo 

escrito (LANGER, 2007, p. 77; 119). Os vários processos podem até ocorrer em 

simultâneo, pelo que há que manter um juízo crítico na análise destes textos que 

frequentemente, quando passados a escrito, se tornam em literatura filtrada por 

uma cultura cristianizada. 

Mesmo quando o passado pagão é recente, não há necessariamente uma 

ruptura simbólica total com os dragões do resto da Europa ocidental. 

Fundamentalmente, ao analisar um texto com um dragão, não podemos tomar 

por certo que falamos sempre da mesma criatura. Devemos olhar caso a caso 

quando procuramos encontrar a proveniência cultural de cada episódio de 

dragão e observar dentro da narrativa em análise para descobrir o poder 

simbólico ou poético do dragão estudado (LIONARONS, 1998, p. 109). 

 

Encontrar o dragão nórdico 

 

 Como se expressa o dragão na literatura nórdica medieval? Imedi-

atamente se relembra a frase de Tolkien (1936, p. 4) quando diz “dragons, real 

dragons, essential both to the machinery and the ideas of a poem or tale, are ac-

tually rare”. É importante não esquecer que a definição dada por Tolkien é 

restrita: para ele, verdadeiros dragões são aqueles que fazem parte essencial da 

mecânica narrativa da obra. No entanto, espraia-se pela literatura nórdica 

medieval uma miríade de outros dragões, mais pequenos em estatura e 

importância narrativa, que merecem ser observados. As fontes são geralmente os 

textos éddicos e as sagas, principalmente fornaldarsögur e riddarasögur, junto com 

outros textos variados. Não possuem muita dispersão temática e geralmente 
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associam-se a um leque de temas bastante evidentes. Sugerimos o catálogo 

realizado por Rauer (2000, p. 194-198), que se apresenta compreensivo e 

organizado tematicamente. Em paralelo, aconselhamos o catálogo de Langer 

(2007, p. 91-96), não tão exaustivo, mas útil por descriminar o vocabulário 

nórdico utilizado para o dragão em cada registo e por incluir um registo da 

iconografia. 

O mundo cristão e a literatura das cortes europeias ganham um maior 

ascendente sobre a produção literária nórdica, o que terá consequências na 

evolução da representação do dragão nos textos. Aponta-se como 

particularmente relevante neste processo a entrada dos romances de cavalaria na 

corte de Hákon Hákonarson, pela tradução de literatura das cortes da Europa 

Ocidental, e.g. Chrétiens de Troyes. Assim, o corpus literário nórdico medieval 

apresenta uma extraordinária variedade de factores e processos de transmissão 

cultural que influenciam as representações dos seus dragões nos vários 

momentos da sua história literária. 

 

Apresentação da fonte 

 

Sugerimos partir da Sigrgarðs saga frækna (edição de HALL, 2013) para 

analisar uma das possíveis formas que o dragão assume na literatura nórdica. 

Será demonstrado que não possui muitas semelhanças com as mais estudadas 

narrativas lendárias com dragões, aquelas que versam sobre os heróis Sigurðr 

Fáfnisbani e Ragnarr loðbrók. 

Trata-se de uma fonte tardia, presente em c. 53 manuscritos mas cujo ms. 

mais antigo (AM 556a 4to) provém do séc. XV. Pelo confronto da datação deste 

manuscrito com as datações de duas possíveis fontes, Bósa saga ok Herrauðs e a 

Viktors saga ok Blávus, é possível estimar a sua data de elaboração para c. 1450-75 

(HALL, 2013, p. 85). 

A saga insere-se no género das riddarasögur autóctones, mostrando 

personagens de nome nórdico, uma geografia típica de romance de cavalaria, 
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mas relevante para o mundo escandinavo, e uma mistura de elementos 

fantásticos com um enredo de relações cortesãs, centrado no filho de um rei, 

Sigrgarðr, que procura ganhar a mão de uma Maiden King chamada Ingigerðr. 

Essa demanda será catalisadora das várias aventuras da saga, sendo que a 

terceira e final aventura do herói o leva a atravessar vários vales cumprindo 

tarefas relacionadas com a recolha do gado de Ingigerðr. 

No revestimento imagético da narrativa estão envolvidas feiticeiras, trolls 

e um único dragão. É sobre este dragão que pretendemos elaborar uma 

conceptualização do dragão na literatura nórdica medieval. O episódio do 

dragão aparece nesta demanda final de Sigrgarðr quando, no fim de uma 

progressão por montes e vales, se alcança um vale com um lago, atrás do qual 

está um monte com uma janela, que o herói alcança num barco de pedra depois 

de matar Giparr, o gigante dono do barco. Após matar a feiticeira Hlégerðr, 

madrasta da Maiden King, que sob a forma de corvo se escondia num ninho 

dentro do monte, e após roubar o ovo desta para Ingigerðr, Sigrgarðr apercebe-

se da existência de um lar subterrâneo. É então que surge o dragão. 

 

Vocabulário do dragão e episódio 

 

O dragão da Sigrgarðs saga é descrito primeiro como um ormr, de seguida 

como dreki. A palavra ormr, tal como o draco dos textos latinos clássicos, parece 

ser utilizada para significar primeiramente uma serpente. Tratam-se, por vezes, 

de serpentes de relevância excepcional — Fáfnir é um ormr na Edda Poética e o 

termo dreki apenas lhe é aplicado nos textos mais tardios como a Völsunga saga 

(ACKER, 2013, p. 51). 

A utilização do termo ormr não denota uma importância menor por oposto 

a dreki: na verdade, Fáfnir constitui uma personagem fundamental para a rede 

narrativa da Völsunga saga e para o estabelecimento de Sigurðr como herói 

(JAKOBSSON, 2010, p. 42; LIONARONS, 1998, p. 70). Também os dragões de 

Þóra mortos por Ragnarr loðbrók são ormar (LIONARONS, 1998, p. 50). Dreki 
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entra no vocabulário germânico como palavra emprestada do latim draco, 

aplicando-se, no entanto, no seu significado estrangeiro de “dragão” alado em 

vez de serpente mítica clássica. 

O cruzamento da informação literária com a iconográfica e arqueológica 

permite confirmar o ormr como representativo da morfologia nativa do dragão 

escandinavo: nos dois exemplos de uma serpente-dragão da era pré-viking, este 

é largamente serpentiforme; o motivo decorativo do dragão explode em 

popularidade na época viking, mostrando um corpo de serpente e grandes 

mandíbulas, ganhando patas a partir do séc. X e XI (LANGER, 2007, p. 64). 

Como notado por Paul Acker (2013, p. 51), os termos ormr e dreki são 

utilizados conscientemente para designar criaturas diferentes num período de 

transição, com ormr a significar a grande serpente venenosa e dreki um ser 

semelhante, mas que se releva geralmente por possuir características aladas —  

nalguns casos aparece sob a forma composta flugdreki, “dragão voador”. A 

utilização de um substantivo composto também é por vezes vista em ormar, e.g. 

a expressão lyngormr a significar um pequeno dragão ou serpente. 

A evolução do dragão-serpente rastejante das fontes mais antigas para o 

dragão-voador do românico em fontes nórdicas é tratada de forma competente 

por Paul Acker (ACKER, 2013). Acker destaca a Ketils saga hængs e a Konráðs saga 

keisarasonar, onde a utilização diferenciada de ormr e de dreki na mesma frase 

denota a associação a ormr de um ser rastejante/deslizante e a dreki de um réptil 

alado (Acker, 2013, p. 51). A situação altera-se no sentido de uma unificação de 

ormr e dreki, visível na iconografia. 

Muda-se a morfologia do dragão estruturalmente a partir da entrada do 

cristianismo e dos dragões alados do estilo românico continental, embora haja 

sobrevivências da morfologia nativa (LANGER, 2007, p. 64-65). Também se 

popularizam as representações da morte do dragão, cenas que no período pagão 

não aparentavam popularidade imagética, mesmo quando marcavam presença 

em lendas antigas. Este processo insere-se no fenómeno de selecção e adaptação 

que permitia enquadrar motivos nativos num novo referencial cristão que 
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privilegiava este tipo de combates, como no exemplo da lenda de Sigurðr e Fáfnir 

(LANGER, 2007, p. 107). 

Em textos tardios, como a Sigrgarðs saga os termos ormr e dreki parecem já 

ter confluído numa única criatura, e ser usados de forma intermutável — o 

dragão é referido 4 vezes por ormr e 2 vezes por dreki, sem aparentar qualquer 

distinção quanto às situações em que cada termo é utilizado. A nomenclatura não 

nos permite retirar ilações sobre as características do dragão da saga, que não é 

descrito explicitamente, pelo que apenas compreendemos a sua morfologia 

através das suas acções. 

Após ser descoberto, o primeiro acto do dragão é cuspir veneno na 

direcção de Sigrgarðr “Hann bles þegar eitri” (HALL, 2013, p. 136) 

[Imediatamente, ele cuspiu veneno] e voar pela janela “Ormrinn fló út um 

glugginn” (HALL, 2013, p. 136) [O dragão voou pela janela]. Reaparece apenas 

quando Sigrgarðr atravessa o lago, depois de roubar o tesouro que o dragão 

guardava: o dragão salta da água e ataca o barco com as suas mandíbulas, pondo 

o ombro sobre a embarcação “þá kemr ormrinn upp úr vatninu með gapanda 

munni ok leggst at nökkvanum ok lagði bægslit upp á barðit” (HALL, 2013, p. 

136) [então o dragão emergiu da água com as mandíbulas abertas e lançou-se ao 

navio e apoiou o ombro na proa]. O herói ataca-o no nariz com a moca do gigante 

Giparr e, depois de o barco afundar com o peso do dragão, agarra-se ao pescoço 

dele e com a ajuda de um pó mágico a que recorre durante toda a saga, consegue 

adormecê-lo e fazer com que o dragão se afunde também no lago. 

 

Características do dragão na Sigrgarðs saga e relação com outras fontes para o 
dragão nórdico 
 

Temos então um dragão venenoso, alado, que guarda um tesouro debaixo 

de um monte e que mergulha num lago para emboscar o herói. O dragão que 

Sigrgarðr enfrenta é bem revestido de características que o parecem marcar 

claramente como um ser fantástico, um que concorda com o imaginário sobre o 
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dragão germânico. O veneno é uma das características mais associadas ao dragão 

nórdico — surge nas fontes éddicas, e é a principal arma de Fáfnir ou do dragão 

da masmorra em que Haraldr harðráði se encontra na Morkinskinna (Acker, 2012, 

p. 12). É também um elemento em comum com as fontes da Europa Ocidental, 

onde muitas das representações do dragão referem ou ilustram o seu bafo 

venenoso. Mais especificamente germânico é o facto de o dragão guardar um 

tesouro subterrâneo, algo que se encontra em muitos dos dragões germânicos: o 

tesouro de Beowulf ou o de Fáfnir são os mais conhecidos, mas podemos referir 

também a saga de Gull-Þórir ou a Yngvars saga víðförla. 

Como restantes características, resta acrescentar ao que já foi dito que o 

dragão enquanto ser alado não é uma constante em todas as fontes, e que as asas 

não são aquilo que demarca um dragão de uma serpente natural. Fáfnir e as 

serpentes de Ragnarr não são alados, mas encontramos este elemento em várias 

riddarasögur, sendo uma introdução tardia no conceito dracónico nórdico, por via 

das fontes continentais. Observe-se que Níðhöggr como dragão alado, imagem 

que surge no final do poema Voluspá, pode ser visto como um elemento de adição 

tardia ao poema (ACKER, 2013, p. 51; LANGER, 2007, pp. 76-79). 

Por último, a associação do dragão ao lago pode também evocar imagens 

várias: o meio aquático como o local a que é devolvido o monstro depois de 

derrotado, quer esteja vivo (e.g., São Patrício na Lenda Dourada) ou na forma de 

cadáver (como em Beowulf); por outro lado, é muitas vezes o sítio de onde o 

dragão emerge ou habita, confundindo-se este por vezes com uma serpente 

marinha (o dragão de São Jorge ou alguns monstros clássicos, como o ketos 

derrotado por Perseu e Hércules). Analogamente, lembrar o exemplo nórdico da 

luta de Þór com a Miðgarðsormr. Fáfnir é também um exemplo de dragão que 

habita perto de uma fonte de água (LANGER, 2007, p. 113). O caso da Sigrgarðs 

saga é semelhante ao de Fáfnir, pelo facto de o dragão não habitar no lago, mas 

perto. Apenas aí mergulha após fugir do herói. O facto de o confronto se dar na 

água, a bordo de um barco, leva a que a derrota do dragão o faça também 

regressar definitivamente ao meio aquático. 
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Não estão aqui condensadas todas as características dos dragões que 

aparecem na totalidade das fontes nórdicas. Uma boa súmula pode ser 

encontrada no artigo de Paul Acker “Death by Dragons” (2012). Faremos apenas 

um breve apontamento relativamente às características mais destacadas que não 

aparecem na Sigrgarðs saga. 

Alguns dragões das fontes nórdicas cospem fogo, o que aparece por vezes 

associado ao veneno, e pode daí retirar a sua origem, numa associação do fogo à 

sensação de queimadura do contacto com veneno (BROWN, 1980, p. 441). Os 

dragões que cospem fogo parecem ter um papel de maior destaque em narrativas 

não-autóctones, onde há uma maior associação do fogo ao Diabo e aos infernos. 

Acker refere vários dragões cuspidores de fogo, como o da Tristrams saga ok 

Ísöndar e da Ívens saga, para além de vários exemplos hagiográficos (Acker, 2012, 

pp. 15-16). O dragão de Beowulf é o mais conhecido exemplo de um dragão 

germânico que cospe fogo. No entanto, Christine Rauer (2000) argumenta 

convincentemente que assistimos em Beowulf a uma influência sincrética de 

textos seculares germânicos e de hagiografias específicas, relevantes para o 

contexto anglo-saxónico, e a questão do fogo cuspido pelo dragão poderá provir 

da influência hagiográfica ao invés de secular.  

Outra característica ausente da saga que estudamos é o dragão como 

resultado de metamorfose. A este propósito importa referir o afamado Fáfnir, ou 

os dragões da Hálfdanar saga Eysteinssonar, como exemplos de personagens 

humanóides metamorfoseadas em dragões. Ligados à posse de um tesouro, a 

transformação num dragão poderia significar a sua ganância. No entanto, 

chamamos um exemplo mais relevante para a Sigrgarðs saga: as sagas que lhe 

servem de fonte, referidas acima, contêm cada um episódio de dragão 

metamorfo. Assim, talvez fosse possível apontar um paralelo temático para o 

dragão da Sigrgarðs saga na Bósa saga ok Herrauðs, onde o rei Harekr se transforma 

num dragão voador cuspidor de veneno, que ataca os ocupantes de um barco. 

No entanto, não parece provável que o episódio da Sigrgarðs saga seja inspirado 

directamente na saga anterior. 
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O dragão na Sigrgarðs saga não é um rei metamorfoseado — não fala nem 

apresenta quaisquer indícios de humanidade — tanto quanto é dado a entender, 

trata-se de um animal fantástico ao serviço da feiticeira Hlégerðr. Para além 

disso, na Bósa saga o dragão não é combatido por um homem, mas sim por um 

pássaro gigante, e o combate não acaba em morte sob a forma de dragão, 

assumindo ainda o rei Harekr a forma de um javali antes de morrer sob forma 

humana. Conquanto a questão da metamorfose em dragão seja uma das mais 

idiossincráticas na literatura nórdica, parece-nos irrelevante para o estudo da 

Sigrgarðs saga - nenhuma da metamorfose realizada pela feiticeira Hlégerðr 

parece ter relação com o dragão. Os episódios da Bósa saga e da Sigrgarðs saga são 

distintos o suficiente para não se poder traçar uma relação de dependência entre 

eles, mantendo-se apenas o facto de ambos incluírem a presença de um dragão e 

de ocorrer um combate no meio aquático. 

 

Análise conclusiva do episódio 

 

A Sigrgarðs saga é representativa de um grupo maioritário de fontes 

nórdicas medievais que não põe os seus dragões no centro da narrativa. 

Diferencia-se das sagas que narram as aventuras dos grandes matadores de 

dragões nórdicos, Sigurðr e Ragnarr. Para ambos estes heróis, o feito de matar os 

seus respectivos dragões será, potencialmente, o clímax do seu arco heróico e 

aquilo que os inscreve definitivamente na memória colectiva. 

A dimensão da representatividade de Sigurðr como matador de Fáfnir em 

fontes indirectas, textuais e iconográficas, permite entender que o seu episódio 

de dragão expressa uma dimensão lendária ou mítica do dragão. Para Ragnarr é 

possível dizer o mesmo, embora com um peso muito menor (JAKOBSSON, 2010, 

pp. 38-39). Estes matadores de dragões consolidam-se na conjuntura de maior 

contacto com a Europa ocidental, e já na Völsunga saga, a figura do herói sofre um 

contágio do modelo ideal da cavalaria europeia continental (LANGER, 2007, p. 

104-105). A partir do período da conversão, a representação iconográfica do 
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sauróctono aumenta e exacerba-se o peso destas figuras míticas de herói, 

tornadas “fundamentais para a nova identidade guerreira e aristocrática, que vai 

unir a sobrevivência (se bem que selecionada) de uma tradição pagã com os 

novos modelos e ideais do cristianismo” (LANGER, 2007, p. 131). 

Na Sigrgarðs saga o tratamento do dragão é diferente. É dada pouca 

importância ao episódio na obra, mesmo no capítulo que o contém. O confronto 

com o dragão surge de forma inesperada e é resolvido rapidamente. Nunca antes 

no texto é mencionada a existência da criatura por parte das personagens ou do 

narrador. Após a vitória, também não voltará a ser referido o combate com a 

besta. O próprio Sigrgarðr parece não reflectir no quão extraordinário é ter 

sobrevivido ao confronto com um dragão. A forma como decorre o combate na 

saga também não parece encontrar ressonância noutros textos. Não encontramos 

paralelos para a escolha do nariz ou focinho como o ponto de ataque ao dragão. 

A morte por afogamento também é invulgar (apesar da questão já referida 

de dispor dos dragões derrotados na água, em certas fontes não-nórdicas), 

fugindo à norma de atacar os dragões com golpes sob o ombro, designado como 

bæxl (Acker, 2013, pp. 49-50). O bæxl aparece na Sigrgarðs saga (como “bægslit”), 

mas apenas como ponto que o dragão usa para se apoiar no barco e o fazer 

afundar, não sendo alvo de um golpe pelo herói. Sigrgarðr resiste ao veneno do 

dragão por meio de artifícios facultados por outrem e acaba por vencê-lo da 

mesma maneira, o que tira de foco características heróicas como a coragem, a 

força do guerreiro ou o seu engenho. Embora Sigrgarðr desfira um golpe com 

uma moca de gigante no dragão, esta pouco embaraça a fera e desintegra-se no 

contacto. 

No entanto, na Sigrgarðs saga, o dragão conquista ainda assim uma 

centralidade: a da espacialidade da progressão narrativa. Toda a situação da 

Maiden King na saga de Sigrgarðr é deslocada para a Tartária, e entende-se aqui 

uma transposição para as noções geográficas nórdicas das ideias das “maravilhas 

a leste” que se encontram na cultura medieval de forma geral. No entanto, é na 

busca pelo ovo de Hlégerðr, na terceira demanda, que Sigrgarðr mergulha num 
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alter mundus demarcado, onde os seres fantásticos que aparecem à sua frente em 

sucessão não causam admiração nem espanto. Destaca-se que são criaturas 

características do folclore islandês, e.g. a feiticeira ou os trolls defrontados na 

mesma expedição. 

A deslocação ao espaço onde estas criaturas aparecem, onde o herói realiza 

uma progressão costa>interior, pode ser lida de várias formas. Uma das 

interpretações sugere que a localização dos monstros encontrados denota uma 

reprodução da geografia mental islandesa, onde a civilização está na costa e à 

medida que se avança para o interior entra-se em zonas não-civilizadas, onde o 

caos pode acontecer (HALL, 2013, pp. 41-43). Neste entendimento em que se 

considera o avanço para o interior do território como o vector de proximidade ao 

longo do qual se exponencia o elemento fantástico da história, aventamos a ideia 

de que o dragão faz todo o sentido no culminar da progressão geográfica da 

acção. 

Ainda, como definidor máximo do herói na cultura nórdica medieval 

(JAKOBSSON, 2010, p. 37), o defrontar do dragão por Sigrgarðr poderia 

qualificá-lo como um herói legítimo, neste passo da narrativa em que a saga 

parece adaptar o seu género de um ambiente de corte ao de uma fornaldarsaga. 

Sendo verdade que mais nenhum matador de dragões se aproxima da dimensão 

lendária de Sigurðr e Ragnarr, mantém-se o facto de que numa grande 

quantidade de fontes nórdicas, há a inserção da vitória sobre um dragão nalguma 

parte da vida de um guerreiro ou herói. Sugerimos assim que, pelo peso que 

alcançou no imaginário nórdico medieval, o arquétipo lendário do matador de 

dragões servirá de qualificador de herói, mesmo quando é sustentado de forma 

pouco profunda no texto. 

Apesar da pouca concretização na saga, talvez haja, na associação de 

Sigrgarðr a um dragão no momento em que alcança sucesso na sua demanda, a 

intenção de lhe colocar a marca indelével de um herói nórdico. O herói desta saga 

nunca é distinguido pela sua característica de sauróctono, pelo que quanto ao 

dragão da Sigrgarðs saga resta-nos arquivá-lo junto daqueles dragões que 



 

 

SIGRGARÐS SAGA FRÆKNA: MATAR UM DRAGÃO PARA MANTER AS APARÊNCIAS 37 

Miguel Andrade 

Notícias Asgardianas (ISSN: 1679-9313) 

Dossiê: Sagas e Eddas, Número 12 (Série nova), 2017 

escapam à classificação de Tolkien como real dragons, não sendo essencial nem 

para o desenvolvimento do enredo, nem para fomentar debates ideológicos. Não 

se pode contar Sigrgarðr como um matador de dragões nórdico de porte lendário. 

No entanto, estes talvez não passem do número de dois: não são a norma 

(JAKOBSSON, 2010, p.37). A partir deste momento, pode, apesar de tudo, contar-

se Sigrgarðr como um herói. Importa então assinalar que se encontra aqui uma 

expressão da ultra-resiliência imagética do dragão que guarda um tesouro no 

imaginário nórdico medieval, marcando presença num texto mesmo quando não 

é utilizado com uma expressão simbólica ou poética vigorosa. 
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Construindo um protagonista das sagas: Pensando o 
caráter e as emoções de Egil Skallagrimsson 

 

Victor Hugo Sampaio Alves 

 

A Saga de Egil pertence a uma coletânea de sagas que narram acima de 

tudo a respeito da vida dos islandeses quando dos primeiros séculos de 

colonização da Islândia. Classificando-a de acordo com os critérios literários 

tradicionalmente utilizados para as sagas, esta seria uma íslendingasaga 

(BOULHOSA, 2015, p. 10). Basicamente, as íslendingasögur são um grupo de sagas 

islandesas cujo eixo temático gira em torno das narrativas de famílias (LANGER, 

2015, p. 442). 

 Escrita provavelmente no início do século XIII, a Saga de Egil foi uma das 

primeiras Sagas dos Islandeses a adquirir forma escrita. Seu autor não é 

claramente identificado sequer nos manuscritos, embora se costume atribuir a 

autoria a Snorri Sturluson, já que o mesmo era descendente de Egil, viveu em 

Borgafjord e, sem dúvida, conhecia o passado e a história desse distrito 

(ÓSKARSDÓTTIR, 2004, p. 12). A saga em questão descreve a vida e os feitos de 

Egil Skallagrimsson, dono de terras, poeta e guerreiro que foi integrante da 

primeira geração de islandeses. Na verdade, a narrativa começa na Noruega, com 

seus ancestrais. São trinta os capítulos que precedem o nascimento do 

protagonista; eles concentram-se no conflito entre o rei Haroldo Cabelos Belos e 

os antepassados de Egil, relação conturbada que terminará por explicar como e 

por que ele acabou por nascer islandês — e, em última instância, explana o 

nascimento da própria Islândia (BOULHOSA, 2015, p. 11). 

 Conforme observa Óskarsdóttir (2004, p. 12), pode-se dizer que os relatos 

proporcionados pela saga se dão sempre em algum nível de causalidade advinda 

das relações, geralmente conturbadas, entre a família de Kveldulf — avô de Egil, 

com quem começa a narrativa — e os reis de variados territórios, principalmente 

da Noruega e das Ilhas Britânicas. 
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 Nosso protagonista trata-se, portanto, de um viking e poeta precoce. 

Compôs seus primeiros versos aos três anos de idade e tirou a vida de uma 

pessoa pela primeira vez aos sete. Egil é tudo menos um homem ordinário, tendo 

sua história e sua personalidade marcadas por contradições. Sua vida constitui 

uma grande busca por justiça, embora a justiça que delegue às suas vítimas e 

inimigos seja questionável em vários momentos. Por vezes é descrito como 

estando furioso e frustrado, e ainda assim capaz de produzir belos e profundos 

versos. Se no começo da saga ele parece ser um jovem delinquente numa escala 

que chega a ser monstruosa, no fim é um respeitado líder de sua comunidade na 

Islândia. O autor da saga, enfim, não se vê obrigado a manter descrições fixas e 

imutáveis do protagonista, muito pelo contrário, pois parece ressaltar suas 

ambiguidades, contradições e vicissitudes, tornando Egil uma figura complexa e 

difícil de desvendar (ÓSKARSDÓTTIR, 2004, p. 8). 

 Contudo, tais descrições possuem também certa face estática. Conforme 

ressalta Byock (2004, p. 299), esta saga oferece um vasto retrato não só do contexto 

histórico, mas dos comportamentos sociais típicos da época. Por mais que fossem 

embutidas de certas invenções e outras manifestações de criatividade dos 

autores, ainda assim elas eram embasadas em tradições e comportamentos que 

correspondem à realidade daquela sociedade. Portanto, as sagas devem ser 

analisadas e compreendidas não enquanto mera invenção narrativa, mas como 

documentos de memória social, senso de identidade e conduta comportamental. 

  Nesse contexto, memória social seria o processo ativo e dinâmico que 

permite que as diversas narrativas sejam adaptadas com o passar do tempo para 

que se ajustem às necessidades e expectativas de sua audiência contemporânea. 

Visto isso, ainda que as narrativas pudessem ser alteradas e glorificadas de 

maneira criativa, ainda assim havia limites para tais criações. Um dos exemplos 

está nos traços de personalidade; geralmente, o “público-alvo” das sagas estava 

consciente e atento em relação à genealogia dos protagonistas. Por mais que esses 

traços de personalidade fossem exagerados algumas vezes, o fato é que eles 

tendiam a ser consideravelmente estáticos nas sagas (BYOCK, 2004, p. 300-301). 
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Esta última parte é especialmente verdadeira no que diz respeito aos traços 

perpetuados pela família paterna de Egil, como veremos. 

 É importante ter em conta que, embora não seja seu foco, as íslendingasögur 

podem ser lidas como dramas psicológicos, já que apresentam a história de várias 

gerações da mesma família e as relações construídas entre elas. No entanto, 

conforme afirma Jakobsson (2008, p. 1-2), pouca atenção dos acadêmicos tem se 

voltado para análise das emoções, descrições de caráter e os relacionamentos 

humanos presentes nas sagas. Consequentemente, a negligência deste tipo de 

conteúdo acarreta em um atraso na busca de compreendê-las melhor e mais 

integralmente, visto que a nível de conteúdo elas são, basicamente, dramas 

relacionados ao caráter. Aliás, o retrato que as sagas pintam do caráter dos 

protagonistas e outros de seus personagens importantes é o que talvez faça com 

que elas sejam tão lidas e apreciadas até nos dias de hoje (JAKOBSSON, 2008, p. 

2).  

 O presente ensaio consiste em um esforço para que se explicitem 

brevemente os mecanismos narrativos utilizados para construir o caráter do 

protagonista Egil. Para isso iremos, em um primeiro momento, verificar seu 

contexto familiar, buscando compreender não só suas relações com a própria 

família e o modo como interagia com a mesma, mas também evidenciar a forma 

como isso o impactou e a parte de seu caráter que, segundo o autor, foi herdado 

das gerações anteriores. Conforme veremos, trata-se de um recurso utilizado 

para clarificar seus traços de personalidade e também justificar suas 

consequentes ações. Num segundo momento serão analisadas as descrições de 

seus sentimentos, em seu contexto situacional, para que se esclareçam quais deles 

foram mais ilustrados como pertencentes ao repertório emocional de Egil. Ou 

seja, trata-se de uma maneira de desvendar quais sentimentos são permitidos que 

um protagonista das sagas sinta e demonstre. 
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A família de Egil 

 

Para entendermos a construção da personalidade de Egil ao longo da 

narrativa de sua saga encontramos, relacionados à família, alguns recursos 

literários indiretos que, unidos e analisados, fornecem várias informações a 

respeito do protagonista. O primeiro deles é a utilização das características de 

personalidade de seus antepassados, delineando quais delas perduram de uma 

geração para a outra e, em última instância, quais delas Egil herdou e quais não. 

Especialmente nos momentos iniciais das sagas, várias dessas descrições 

genealógicas são oferecidas, fazendo uso de termos que denotam e qualificam 

tanto os traços físicos quanto psicológicos dos personagens (PORTER; ANTÓN, 

2015, p. 2). Num segundo momento, já mais avançado no tempo cronológico da 

saga, encontramos a relação de Egil com sua família e as influências dessa 

estrutura familiar em seu psiquismo.  

 A respeito dos traços genealógicos e supostamente hereditários, eles 

giram, na saga de Egil, em torno de seu avô Kveldulf, cujos descendentes, logo 

no término do primeiro capítulo, são divididos em dois grupos: um deles é 

constituído por homens bonitos e de belo aspecto; enquanto que o outro é 

composto por homens descritos como escuros, de mal temperamento e que são 

capazes de mudar sua forma. Essa mudança na forma é descrita, em termos de 

aparência e comportamento, como sendo similar aos lobos. Aliás, o próprio nome 

de Kveldulf significaria algo como “Lobo da Noite”, e ao longo da saga é dito que 

ele é descendente de meio-trolls e berserkir (ÓSKARSDÓTTIR, 2004, p. 21).  

 Na mitologia escandinava, além de estarem associados à aristocracia e ao 

deus Odin, os berserkir também possuem vínculos com animais como o urso e o 

lobo (MIRANDA, 2015, p. 68).  Os berserkir também são conhecidos por evocar 

um frenesi sem igual durante as batalhas, sendo no mínimo curioso que Kveldulf 

seja apresentado com as duas características mais marcantes e típicas desses 

guerreiros: sua relação com os lobos e o seu temperamento, por vezes, furioso. 

Conforme descrito no primeiro capítulo da saga, 
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Por vezes ele [Kveldulf] conversava com aqueles que precisavam 
de seus conselhos, pois ele era sagaz e estava sempre pronto para 
oferecer sugestões úteis. Mas todos os dias conforme a noite 
chegava ele se tornava tão mau-humorado que poucas pessoas 
sequer ousavam dirigir a palavra a ele. 

(ANÔNIMO, 2004, p. 1, tradução e grifo nossos) 
 

 Vemos, portanto, que Kveldulf era capaz de ir da bondade ao furor por 

nenhum motivo a não ser o cair do dia — e esse seja, talvez, um modo de ressaltar 

sua natureza berserkir. Já sua dupla natureza de humano/lobo, ressalta 

Óskarsdóttir (2004, p. 21), evoca uma antiga crença norte-europeia de que certas 

pessoas eram capazes de tornarem-se lobos quando quisessem: a força e senso de 

autopreservação, típicos desse animal, proporcionariam a esses indivíduos 

grandes vantagens sobre seus adversários, garantindo, acima de tudo, que 

fossem capazes de viver por mais tempo do que o comum.  

 Dessa forma, Kveldulf e todos seus descendentes que retinham os mesmos 

traços lupinos eram descritos como portadores de força, resiliência e cautela 

imensos, além do típico furor dos berserkir. É o caso de seu filho, Skallagrimir, 

que posteriormente passará tais traços ao filho Egil. Primeiramente, contudo, é 

tornada explícita, na narrativa, a semelhança entre pai e filho: “Skallagrimir e sua 

esposa tiveram outro filho em quem derramaram água e nomearam Egil. 

Conforme crescia, foi tornando-se claro que ele seria muito feio e lembraria seu 

pai, tendo os cabelos pretos” (ANÔNIMO, 2004, p. 54). Posteriormente, tais 

semelhanças são descritas com mais detalhes, ressaltando os traços mais 

obscuros e violentos que o protagonista herdou do pai e do avô, passando 

também por uma descrição física que evoca essas mesmas características: 

 

Egil tinha traços muito distintos, com uma testa larga, 
sobrancelhas grossas e um nariz que não era comprido mas 
extremamente largo. Seu maxilar era grande e largo, e seu queixo 
e mandíbula eram excepcionalmente amplos, com seu pescoço 
grosso e seus ombros robustos, ele se destacava dos outros 
homens. Quando ficava irritado, sua face tornava-se rude e 
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selvagem. Ele era encorpado e mais alto que os outros homens, 
com cabelo grosso cor de cinza-lobo, apesar de ter ficado careca 
ainda jovem. 

(ANÔNIMO, 2004, p. 100, tradução nossa) 
 

 Nota-se, assim, que os traços de humor e comportamento de Egil 

remontam à linhagem de seu pai. O recurso da família é utilizado, nesse caso, 

para ressaltar e — em certa medida até mesmo justificar — seus traços violentos 

e tempestuosos, mas também suas características relacionadas à força física e à 

resiliência, já que ele é descrito, por diversas vezes, como destacando-se dos 

outros homens nesse sentido. Essa semelhança com o lado paterno é retomada 

ainda em mais momentos da saga, como no capítulo 58, em que Egil fica tão 

furioso que “ninguém ousava dirigir a palavra a ele” (ANÔNIMO, 2004, p. 118), 

mesma expressão utilizada para descrever as atitudes de seu pai, quando do 

começo da saga. 

 Ainda no que concerne ao lado do pai, a saga nunca deixa muito evidente 

mais detalhes sobre sua natureza lupina, salvo uma afirmativa ou outra, 

conforme citado anteriormente. Não se encontra, nela, nada afirmado com muita 

clareza a este respeito. Este pode se tratar de algum recurso narrativo que 

possibilitasse o autor da saga a desafiar aqueles que acreditavam em homens 

transformando-se em lobos, que assim o fizessem quando ouvissem a saga, 

proporcionando paralelamente que aqueles que não acreditassem em tal fato, 

que vissem os lobos como manifestações metafóricas (JAKOBSSON, 2008, p. 3). 

Seja qualquer uma das duas alternativas, o comportamento de Egil semelhante 

ao de um lobo se dá pela última vez — e da maneira mais concreta — no 

momento em que duela com Atli. Na ocasião, quando seu escudo estava prestes 

a quebrar, ele decide jogá-lo no chão, juntamente da espada, correr até o 

adversário, agarrá-lo com suas mãos e em seguida mordê-lo na garganta (Cap. 

66). Apesar da palavra lobo ou berserkr sequer ter sido usada nesse momento, é 

no mínimo curioso que, ao duelar com Atli, Egil apele para esse ato tão típico dos 

lobos, a ponto de soltar das próprias armas. 
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 Ainda assim, não são somente semelhanças que conectam Egil a 

Skallagrimir. Os acontecimentos de sua infância em Borg tratam de alguns 

episódios específicos que culminam em diversas tensões entre o protagonista e o 

pai, ou então em indiferença espantosa vinda do segundo. A primeira briga 

acontece quando Egil, na época ainda com três anos de idade, é proibido de ir a 

uma festa a que sua família iria, apesar de ter sido convidado. No episódio, 

Skallagrimir afirma que o filho não saberia como se portar adequadamente em 

público, especialmente em um lugar em que haveria bebida alcoólica, “você já é 

ruim o bastante sóbrio” (ANÔNIMO, 2004, p. 55). Uma vez que a família sai para 

a festa, Egil decide desobedecer à proibição do pai, pega um cavalo e vai até lá 

sozinho. Skallagrimir, deparando-se com o ato de desobediência do filho, não é 

relatado dizendo nada a respeito. O mesmo acontece quando o filho, ainda 

menino, comete seu primeiro assassinato em um ataque de fúria, matando Grímr 

Hegsson. Apesar dos problemas que os atos de Egil trariam diretamente a ele, 

Skallagrimir não esbanja qualquer reação e sequer repreende Egil. Ele não está 

feliz nem zangado ou decepcionado com o filho, mas simplesmente 

emocionalmente distante (JAKOBSSON, 2008, p. 5). 

 Outro episódio marcante da infância de Egil é quando, já com doze anos, 

participa de certos “jogos” — não muito bem especificados pela saga — que 

requeriam muita força física e decide enfrentar o pai. Então, o protagonista e seu 

amigo Thórdr Granason enfrentam Skallagrimir. É dito que com o cair da noite 

Skallagrimir adquiria muito mais força do que o seu normal, e então, em um 

ataque de fúria durante a disputa, mata Thórdr e se volta para Egil, atacando-o. 

É sua mãe adotiva que o salva, distraindo Skallagrimir por meio da acusação de 

que ele estaria praticando hamask — o ato de estar furioso ou então de 

literalmente transformar-se em outra coisa. Na ocasião, Egil consegue fugir, mas 

o pai acaba perseguindo e matando a mulher que o salvou. Como observa 

Jakobsson (2008, p. 6) neste exemplo Skallagrimir não é mais indiferente e frio em 

relação ao filho, mas ameaça sua vida diretamente, além de matar a mulher que 

dava a Egil a atenção e proteção de uma mãe. 
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 Aliás, o que é surpreendente não só nesses exemplos de tensão entre Egil 

e o pai, mas em todos os momentos em que sua família é descrita na saga, é 

justamente a ausência material e simbólica de sua mãe, Bera. Tudo o que se sabe 

a seu respeito é que Skallagrimir não se casou com uma pessoa tão estranha 

quanto ele: apesar de não sabermos muito a seu respeito — talvez 

propositalmente —, nada é mencionado a respeito desse lado lupino, raivoso ou 

berserkr nela. Além disso, ela também não é descrita como sendo feia e escura, 

como é utilizado recorrentemente para Skallagrimir. 

 Com isso, muito a respeito de Bera necessita ser compreendido a partir de 

seu silêncio. Seu único momento participativo na saga é quando, após presenciar 

o primeiro assassinato cometido por Egil, alega que ele seria um viking 

promissor. De resto, mesmo quando a vida de Egil era diretamente ameaçada 

pelos ataques de fúria do pai, Bera está completamente ausente da narrativa. 

Quando o protagonista tem um pai com o perfil de Skallagrimir, furioso e 

perigoso, mas também frio e indiferente, é comum que seja apresentada, em 

contrapartida, uma figura materna afetiva e acolhedora. Mas, na saga de Egil, 

não é esse o caso (JAKOBSSON, 2008, p. 6). Uma das únicas figuras que 

demonstrou esse afeto por Egil foi a mãe adotiva, Thorgerdr, morta por seu pai. 

Dessa forma, a narrativa nos direciona para o entendimento de que, desde cedo, 

o protagonista não teve ninguém a não ser si mesmo, o que demonstra certa 

glorificação da independência emocional do protagonista. 

 

As emoções 

 

 Em alguns trechos da saga encontram-se descrições das emoções e 

sentimentos de Egil. Por questões de extensão, nos limitaremos às expressões e 

palavras que denotem diretamente esses estados. Metáforas, metonímias e 

expressões com marcadores somáticos — ato de avermelhar o rosto, por exemplo 

—, por mais que conhecidamente empregados nas sagas para denotar emoções 

(PORTER; ANTÓN, 2015, p. 26-27), não farão parte da presente análise. Os 
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sentimentos mais atribuídos ao protagonista ao longo da saga são, sem dúvida, 

os de fúria/raiva, conforme ilustrarão os exemplos a seguir. Contudo, outros 

sentimentos utilizados para descrevê-lo também estarão presentes na sequência. 

 É necessário retomar brevemente a história familiar de Egil, após o 

desentendimento com seu pai devido àquela disputa do jogo de força, resultando 

na morte de seu amigo e de sua mãe adotiva. Imediatamente após o 

acontecimento, que obviamente se deu, então, num contexto de luto, Egil é 

descrito como furioso. Além de caracterizar esse momento de perda de duas 

pessoas queridas como de fúria em vez de tristeza ou melancolia, por exemplo, 

nota-se também que o narrador não direcionou a fúria de Egil a ninguém, por 

mais que a origem dela fosse seu pai. Não há a ocorrência da expressão furioso 

com, mas furioso. Contudo, apesar do objeto da fúria de Egil não estar explícito, 

no mesmo parágrafo é narrado como ele, em vingança, foi até o trabalhador 

favorito de seu pai e o matou com um único golpe. 

  Pode-se dizer, então, que o objeto da fúria de Egil não foi explicitado 

juntamente do adjetivo, mas decomposto em ações ao longo da frase, como no 

ato de matar o ajudante de seu pai em nome da vingança. Ademais, esta situação 

é um perfeito exemplo de como o protagonista foi sendo descrito como alguém 

intolerante às frustrações. Neste exemplo, Egil demonstra um baixo limiar para 

lidar com esse sentimento. É igualmente relevante relembrar o momento em que 

seu irmão Thorolf pretende partir da Islândia rumo a mais uma de suas 

incursões, dizendo que não levaria Egil porque ele não saberia se comportar; não 

aceitando a imposição do irmão, Egil, na calada da noite, vai até um dos barcos e 

corta a corda de sua âncora, deixando que o barco sumisse rumo a um fiorde. 

Neste momento, nosso protagonista alega abertamente ao irmão que, se não fosse 

viajar, ninguém mais iria. Segundo Averill (1982, p. 71), uma das teorias a 

respeito da frustração parte do princípio de que ela sempre suscita a 

agressividade, teoria que parece se estereotipar no retrato de Egil, como mostrará 

ainda o exemplo a seguir. 
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 Outro comportamento semelhante é descrito em meio a uma disputa de 

força, quando Egil percebeu que era mais fraco que seu adversário Grim. Quando 

começa a perder, é descrito que Egil perdeu a calma, pegou o bastão e bateu no 

garoto, que mesmo assim voltou a dominá-lo fisicamente e disse que ele sofreria 

caso não aprendesse a se portar bem. Foi logo em seguida que Egil pegou um 

machado e cravou na cabeça de Grim, matando-o. Por mais que não ocorra nesse 

contexto a palavra furioso, perder a calma funciona, aqui, como provável sinônimo. 

Além do mais, uma vez admitida essa conotação para a dita expressão, 

encontramos novamente a ideia de fúria causada no personagem por uma 

frustração, terminando mais uma vez num ato de vingança — a morte do garoto 

que lhe causou a fúria.  

 É difícil precisar o sentido do comportamento de Egil nesses três últimos 

episódios, quando se explicita que ele se enfureceu ou perdeu a calma. No 

entanto, nesses contextos de raiva extrema em que a mesma se manifesta de 

maneira fisicamente violenta em direção ao objeto causador do desconforto, a 

agressividade nada mais é do que uma tentativa concreta de solucionar o 

problema eliminando o objeto que a desperta; apesar de atuar, também, como 

modo de aliviar a excitação emocional causada no sujeito pela situação 

(AVERILL, 1982, p. 195). 

 Uma das demonstrações de tristeza acontece quando falece o irmão de 

Egil, Thorolf. Nesse momento é descrito que, conforme o outono prosseguia, Egil 

foi tornando-se muito melancólico. Pouco tempo depois seu pai, Skallagrimir, com 

quem possuía uma relação um tanto quanto conturbada, também morre. É dito 

que, desde então, tornou-se inquieto e cada vez mais melancólico. Se antes na saga 

o luto do protagonista foi vivido com sentimentos relacionados à fúria, agora ele 

se manifesta em melancolia e no desconforto da perda que, muito 

provavelmente, são a origem de sua inquietação. Pode ser também que essa 

mudança nos sentimentos esteja relacionada à maturidade do personagem, agora 

já um adulto mais velho, e não mais aquela criança que respondia a diferentes 
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agressões exteriores sem saber como agir. Contudo, nada na saga atribui 

diretamente essa mudança a tais questões de idade. 

 Em certos momentos a saga Egil fala também de amor. Um deles refere-se 

à sua sobrinha, Thordis, que se torna sua filha adotiva. É dito, nesse momento, 

que ele a ama como se fosse sua própria filha. A saga traz, logo em seguida, uma 

afirmação semelhante a respeito de seu filho, Bodvar; diz-se que Egil o amava 

afetuosamente, e, inclusive, alega-se que o filho era igualmente apegado ao pai. 

Este momento é emblemático não só por ser uma manifestação de amor 

elucidada na saga, mas também uma expressão direta de mudança na relação 

pai-filho. Se Egil teve uma relação doída e conturbada com o pai, ao menos com 

Bodvar a experiência não foi perpetuada quando Egil adotou o lugar de figura 

paterna.  

 Outra intensa manifestação de emoções ocorre novamente relacionada ao 

seu filho Bodvar. Quando Egil encontra seu corpo morto na praia e em seguida o 

enterra junto do corpo de Skallagrimir, é dito que ele se trancou em sua casa e 

ninguém ousava perturbar ou lhe dirigir a palavra. Certo tempo depois, 

conversando com Thorgerd, ele pergunta “Como espera-se que eu queira viver 

com tamanha tristeza?”. Inclusive, toda narrativa desse capítulo envolve uma 

presente ideação suicida da parte de Egil e de sua filha Thorgerd. Nota-se que 

ocorre, por meio desse questionamento, um novo olhar perante a perda de um 

ente tão querido e próximo. Talvez nada ilustre melhor do que isso a afirmação 

de Jakobsson (2008, p. 1) de que as sagas devem ser lidas também como dramas 

psicológicos. 

 

Considerações finais 

 

 Além de narrar as diversas peripécias envolvendo as incursões de Egil, a 

saga também traz esta construção de caráter e de sentimentos atrelados ao 

personagem principal, ambos pintados, obviamente, de acordo com a literatura 

medieval. A memória social atua oferecendo um plano de fundo histórico e 
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também certos mecanismos de identificação social e senso étnico por cima de 

onde são narradas as aventuras de Egil e seus antepassados.  

 A diferença na profundidade com que são pintados os sentimentos do 

protagonista da saga em relação aos reis noruegueses, por exemplo, 

acrescentados às diversas situações em que ele se desentende com o poder real 

da Noruega podem ser reflexos da consciência perturbada dos islandeses, na 

época, a respeito de seu senso de etnia e identidade (BYOCK, 2004, p. 302). Esta 

identificação com a profundidade de caráter de Egil, apesar de seus muitos 

defeitos, pode se tratar de um mecanismo do autor que visava, conscientemente 

ou não, aproximar os islandeses dessa figura emblemática e profunda, atrelando-

os a ela. 

 Lembrando que Egil além de guerreiro era poeta, vale ressaltar que 

somente seus versos, espalhados pela saga, já merecem atenção e análise à parte. 

Neste sentido, não só por sua habilidade literária ao compor, mas na 

profundidade com que expressa seus sentimentos. Seu último poema, de longe o 

mais extenso encontrado na saga, chama-se A Perda de Meus Filhos e constitui um 

grande lamento em memória aos filhos que haviam morrido recentemente. 

 Espera-se que o presente ensaio tenha conseguido destacar, ainda que de 

maneira tímida, os recursos utilizados pelo autor da saga para conferir dimensão 

e profundidade a complexa figura de Egil. Viu-se que as principais ferramentas 

utilizadas nessa construção do personagem foram três: primeiramente, 

sobretudo no começo da saga, foram ressaltados, ao longo das gerações, os traços 

genéticos encravados tão profundamente naquela família — e quais deles 

chegariam até Egil, definindo parcialmente sua personalidade e caráter; em 

seguida, a saga se detém na relação construída com sua família em Borg, 

principalmente com o pai por vezes agressivo e violento, por vezes indiferente e 

distante, e a mãe completamente omissa; por fim, o último recuso utilizado, 

espalhado por várias passagens da saga, são as emoções do personagem, quando 

descritas e ressaltadas. 
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 Este constitui um esforço em lançar um primeiro olhar para o conteúdo 

emocional e psicológico das sagas, tão imprescindível à construção do 

personagem protagonista e, em última instância, a narrativa em si. Afinal, 

enquanto conteúdo de memória social, as sagas guardam e nos revelam também 

todo um modo de se portar e um ethos, por parte dos islandeses, que ainda está 

por ser desbravado. 
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Imagens do espelho de Clio: Íslendingasögur e uma 
conceituação de literatura na Islândia Medieval 

 

José Lucas Cordeiro Fernandes 

 

Há uma tendência naturalizada de se tratar as sagas de uma maneira geral, 

e especificamente nossa fonte principal — as sagas de família ou Íslendingasögur 

—, como um texto literário, que carrega dentro de si todos ou uma boa parte dos 

encargos concebidos na definição do termo literatura. De fato, houve e há todo 

um processo de conjuntura histórica que trouxe o termo literatura para as sagas 

islandesas e de islandeses, mas cabe ao historiador tanto entender esse processo 

como também desnaturalizar seus estamentos na formação da epistemologia da 

área da Escandinavística Medieval. 

Quando falamos dos sujeitos que liam ou ouviam tais narrativas, nós 

devemos destacar que a própria concepção de literatura que inferimos para tais 

textos são elementos alheios à compreensão de momento do leitor islandês e 

escandinavo do Período Medieval, especialmente nos séculos XII e XIV, período 

de maior composição das sagas de islandeses. A concepção de literatura é algo 

que imputa certos valores e que contemporaneamente simboliza algo específico, 

mas isso não se aplica ao sujeito medieval islandês, que via as sagas de uma 

maneira diferente da concepção de literatura. Portanto, podemos a nível didático 

e explicativo falar de literatura islandesa, mas seria anacrônico pensar que os 

sujeitos medievais usaram sempre tal termo e que, quando o utilizaram, o termo 

tinha as conotações que usamos hoje.   

De fato, a própria literatura, assim como tudo que anda na dinâmica 

histórica, é produto do seu tempo e espaço, sendo um reflexo claro desse 

processo, como comenta Carlo Ginzburg. Portanto, pensar literatura é pensar 

literaturas, em se aventurar na pluralidade que a análise sobre esse termo pode 

nos fornecer. Ou seja, para alcançarmos uma “questão” de proximidade com uma 

fonte temporalmente distante, devemos entender as suas conjunturas, buscar 
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aprofundar nos sujeitos e nas sensibilidades, intentando observar de forma 

distante do anacronismo, analisando sem pensar totalmente com valores do 

nosso tempo, afinal, nunca ficamos desassociados do nosso próprio recorte 

temporal, já que somos “Mais parecidos com o nosso tempo do que com os nossos 

pais. ”, para citar o provérbio árabe. Logo, mergulhar nos regimes de “verdade” 

e realidade da literatura islandesa medieval, é, acima de tudo, mergulhar na sua 

sociedade em um mergulho profundo em que o ar fique no limite de retorno à 

superfície. 

 

O termo literatura marcava como uma fronteira, o limite do 
admissível. Uma terra de ninguém isolava aquilo que, sob o 
nome folclore, se deixava às outras disciplinas. No início de 
nosso século, a “literatura” adotava assim, em escala mundial, 
de maneira exclusiva, os fatos e os textos homólogos aos que 
produzia a prática dominante da Europa ocidental: estes os 
únicos concernentes à consciência crítica, tendo-se lhes creditado 
caracteres que, segundo a opinião unânime, provinham de sua 
competência. Em alguma medida, o conjunto de pressupostos 
que administravam essa atitude de espírito originava-se do 
centralismo político que, havia longo tempo, fora instaurado 
pela maioria dos Estados europeus. Estava de acordo com as 
tendências mistificadoras, até alegorizantes, que aí presidiam à 
elaboração das “histórias nacionais”: exaltação do herói que 
personificasse o superego coletivo; a confecção de um Livro de 
Imagens no qual fundar um sentido que justificasse o fato 
presente; as palavras de Joana d'Arc, a cruzada de Barba-roxa ou 
a fogueira de Jan Huss 

(ZUMTHOR, 1993, p. 8) 

 

Na periodização ampla que circunscreve a Idade Média da Europa 

Ocidental, o termo litteratura servia como algo que, normalmente, trazia 

conotações com “o mesmo sentido que grammatica e designa, como esta palavra, 

ou a gramática propriamente dita ou a leitura comentada dos autores e o 

conhecimento que proporciona, mas não as obras em si” (ZINK, 2002, p. 79). 

Logo, quando pensamos em mergulhar no mundo do leitor/ouvinte (visto que 

muitos de fato não liam a obra, mas a ouviam, e por isso o princípio de vocalidade 

é amplamente presente na composição destas sagas de família) e na dinâmica 
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conjuntural deste sujeito medieval, devemos pensar que a sua compreensão e 

realidades são reflexos latentes de sua conjuntura vivente, e, portanto, 

representam algo particular e específico.  

Refletir sobre a imagem distorcida das realidades destes sujeitos na 

dinâmica representativa, e por vezes elusiva, que as fontes históricas fornecem é 

um desafio, que pode nos tornar acomodados em convenções, o que tende a 

dirimir a capacidade ímpar do pesquisador — a problematização, podendo 

convencionar em certas simplicidades de análise.  O espelhamento passivo da 

sociedade ou uma noção de que as fontes “oferecerem um acesso imediato à 

realidade ou, pelo menos, a um aspecto da realidade, me parece igualmente 

rudimentar ” (GINZBURG, 2002, p. 44). 

Temos que pensar que as fontes não são essas “janelas escancaradas” para 

paisagens prontas de realidade histórica, como sugeriam os positivistas e seus 

documentos “oficiais”, mas também não podemos pensar que não nos levam a 

nada, que surgem como fronteiras que tornam o conhecimento preso às fímbrias 

da História. Devemos compreender que a análise sobre o reflexo e as distorções 

do espelho de Clio são em sua natureza de caráter construtivo, 

 

Mas uma construção [...] não incompatível com a prova; a 
projeção do desejo, sem a qual não há pesquisa, não é 
incompatível com os desmentidos infligidos pelo princípio da 
realidade. O conhecimento (mesmo o conhecimento histórico) é 
possível. 

(GINZBURG, 2002, p. 44-45) 

 

A obliteração do processo de desnaturalizar a fonte é de um poder 

construtivista para qualquer pesquisa histórica, pois nos permite observar que 

 

toda cultura requer uma atividade, um modo de apropriação, 
uma adoção e uma transformação pessoal, um intercâmbio 
instaurado em um grupo social. É exatamente esse tipo de 
‘culturação’, se assim podemos dizer, que confere a cada época 
sua fisionomia própria (GIARD, 2001, p. 10) 
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Isso permite sair de anacronismos sobre literatura e almejar que “[e]ntre 

uma sociedade e seus modelos científicos, entre uma situação histórica e o 

instrumento intelectual que lhe é adequado, existe uma relação que constitui um 

sistema cultural” (CERTEAU, 2001, p. 173). 

Na Islândia medieval, as composições das sagas de islandesas vão muito 

além de um texto que tem uma gênese vazia de complexidade, pois inúmeros 

motivos e estímulos acabam por manter sua produção e geram fatores 

responsáveis por sua “origem”, desde: condições climáticas; condições políticas; 

conflitos civis; disputas de terra; busca por uma memória; crítica política; 

influência dos novos moldes da cultura escrita; presença do cristianismo; 

disputas de religiosidade; tradição oral; tradição cultural do sujeito islandês etc. 

Poderíamos, neste breve ensaio, enumerar dezenas de fatores que tornam estas 

narrativas muito mais do que linhas em um papel, mas sim um artefato cultural 

escrito, que tem uma forte presença e inteligibilidade específica para os sujeitos 

do momento. Logo, podemos pensar: esses sujeitos viam tais artefatos culturais 

como literatura? 

Nesse sentido, temos que pensar o que seria “verdade”, usando por base 

o que nos apresenta Steblin-Kamenskij no livro The Saga Mind. Para ele existem, 

a priori, dois tipos de verdade: Verdade Histórica, “ligada a uma compreensão 

rigorosa da exatidão (mas não absoluta)”; Verdade Científica, “ligada a uma 

verdade interna da própria obra, mas uma não-verdade no sentido deliberado, 

em que nenhuma delas, no entanto, deve ser tomada como regra para o homem 

que fazia parte da dinâmica de desenvolvimento dessas sagas” (MIRANDA, 

2013, p. 27, adaptado). Devemos também, ter em conta a junção dessas duas 

verdades, como mostra o autor, ao falar de Verdade Sincrética. Para ele, este 

conceito é algo que o homem contemporâneo jamais poderá saber, pois não será 

parte da sociedade medieval específica daquele momento e região. Portanto, essa 

“verdade” se encontra perdida para sempre, como a própria noção de realidade 

total, que a Nova História Cultural observa como impossível, visto seus regimes 

de verossimilhança e não veracidade (STEBLIN-KAMENSKIJ, 1973, p. 20-26). O 
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autor nos quer dizer que nossa noção de verdade e mentira — ou seja, aquilo que 

tangemos como real — não existe no mundo nórdico, pois eles têm suas próprias 

verdades e mentiras, tendo uma dimensão que somente ousamos riscar a 

superfície com hipóteses que venham viavelmente a substituir a realidade 

histórica intangível. Logo, ele considera a impossibilidade de se separar uma 

verdade artística de uma verdade histórica/factual, “havendo apenas Verdade, 

muito próxima à própria palavra Saga” (MIRANDA, 2013, p. 28). 

A significação social e ambientação nos moldes de verdade sincrética, que 

nunca atingiremos plenamente, nos revela que o sujeito da Islândia tinha para 

com as sagas um regimento de aceitação totalmente diferente do que 

compreendemos como literatura. De fato, eles nem sequer usaram esse termo, e 

quando o fizeram, o recorte temporal vai para outras tangentes, assim como seus 

sentidos. As sagas de família, por terem um papel de verdade, que é construído 

por uma estética de mecanismo de autenticação (KELLOG, 1997) próprio, acaba por 

trazer para esta fonte uma concepção social e cultural latente, que carrega em si 

muito mais do que a memória social dos sujeitos, mas brinca com jogo entre o 

tempo da tessitura documental e do tempo narrado, sendo uma fonte que joga 

com outras fontes, que modela um passado com propósitos específicos de sua 

realidade e voltado para os seus sujeitos. 

O cristianismo, por exemplo, insere várias dinâmicas na estética dessa 

fonte para aparecer nas narrativas sobre o passado como superior ao paganismo 

em vários momentos de conflito. Famílias são patrocinadoras de certas sagas 

como formas de legitimação do seu direito à terra. Linhas e metáforas surgem 

como crítica à pressão do regime régio da Noruega sobre a Islândia. Seria lógico 

inquirir que se essa fonte fosse vista como totalmente falsa, teríamos tantas 

composições e elas seriam constantemente alvos de uma energia social e uma 

circularidade? Portanto, é a partir da compreensão diferenciada sobre a forma 

que os sujeitos “consomem” a fonte que de fato podemos entender elementos 

próprios dessas sagas de família. 
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Eu cavalgo num corcel  
que tem crina de geada,  
tem madeixas que são gelo,  
porta o mal.  
Chamas na ponta, e no meio  
é veneno;  
tais os desígnios de Flosi:  
como dardos chamejantes,  
e tais os desígnios de Flosi:  
como dardos chamejantes.  

Então ele o viu arremessar a tocha para o leste, contra as 
montanhas, e pareceu-lhe que se elevou então um fogo tamanho 
que não mais conseguia enxergar as montanhas adiante. 
Pareceu-lhe que este homem cavalgou para leste, para o meio do 
fogo, e lá desapareceu. Em seguida, entrou em casa e foi para seu 
leito e quedou-se inconsciente por um longo tempo, e então se 
recompôs. Lembrava-se de tudo quanto se mostrara diante dele, 
e contou o caso a seu pai, e este lhe pediu que fosse contar para 
Hjalti Skeggjason; ele foi e contou-lhe. Hjalti falou: “Tu viste a 
cavalgada assombrada, e ela se dá sempre antes de eventos 
grandiosos. ” 

(MOOSBURGER, 2014, p. 274-275, Brennu-Njáls saga, CXXV) 

 

 O que temos no trecho acima é um elemento de previsão do incêndio que 

ocasionará a morte de Njáll e muitos de seus próximos na Brennu-Njáls saga, algo 

fundamental na narrativa de tal saga, talvez o grande ápice. Mas o que vemos é 

um relato da caçada selvagem, algo extremamente amplo e que povoa o 

imaginário dos sujeitos da região e no recorte temporal que utilizamos. Logo, é 

algo que é compreensível para o sujeito daquele momento; faz parte de suas 

narrativas, de suas crenças sobrenaturais, podendo ser para ele real ou não, mas 

traz para a narrativa um sistema de proximidade e identificação com o leitor, por 

trazer algo da realidade do sujeito que se enseja atingir — mesmo que para nós, 

leitores atuais, ou qualquer outro deslocado daquela conjuntura, do universo em 

que aparece, soe absurdo, se fizermos isso em vias de uma Weltanschauung. 
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A visão de Hildiglúmr Runólfrsson referente à cavalgada selvagem e ao incêndio que matará 

Njáll. 
Fonte: ROLFSEN, Nordahl; GERHARD, Gran; BLOCH, Andreas. Vore fædres liv: karakterer og 

skildringer fra sagatiden. Kristiania: J. M. Stenersen, 1898. 

 

Este absurdo, que podemos denominar, se trata de uma ficção latente, ou 

seja: “uso de elementos fantásticos utilizados para enriquecer a narrativa, 

pensadas dentro de um limite aceitável segundo as crenças de seus ouvintes” 

(MIRANDA, 2013, p. 28). Portanto, entramos em uma enorme quantidade de 

elementos que os sujeitos consideram aceitáveis, mesmo sendo fantásticos, 

quando se trata de um sujeito islandês do século XIII, por exemplo: o uso de uma 

espada mágica, de uma magia para aumentar os pastos, de uma caçada selvagem, 

de milagres (já mais típicos de uma estética cristã de escrita latente); são exemplos 

de ficção latente que os autores das sagas islandesas e de islandeses inserem para 

se aproximar do leitor/ouvinte. A inserção de um elemento absurdamente 

fantástico e de ficção latente que se liga diretamente à nossa noção contemporânea 

de mentira e literatura, no cenário da Islândia medieval, causa uma proximidade 

com o leitor/ouvinte a ponto de lhe possibilitar uma maior crença nos elementos 

da narrativa; uma “mentira” que condiciona mais o sentimento de “verdade”. 
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Visto isso, fica claro que não podemos falar sem ressalvas sobre sagas de 

islandeses enquanto uma literatura, que devemos contextualizar o termo antes 

de falarmos de sagas sobre a premissa literária. A negação total não pode ser feita, 

pois o documento 

 

É antes de mais nada o resultado de uma montagem, consciente 
ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o 
produziram, mas também das épocas sucessivas durante as 
quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais 
continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio.” 

(LE GOFF; TOUBERT, 1977, p. 38-39) 

 

A construção histórica sobre essa fonte nos revela muito de como o termo 

literatura ficou tão arraigado nela, principalmente no jogo de verdade e mentira 

nas suas interpretações ao longo dos séculos XVIII e XIX, no cenário de busca por 

identidades nacionais e o Romantismo. Além disso, a própria condição teórica 

sobre História e Literatura já condiciona o termo e seu uso, pois se no Brasil — 

sem refletirmos sobre o cenário internacional — temos em Antonio Candido 

pelos idos 1957 definindo Literatura como sistema, apontando que literatura é um 

sistema que se liga em múltiplas redes com a sociedade e a cultura que está 

inserida, refletindo sobre a amplitude do texto na sociedade e diferenciando este 

processo das manifestações literárias. Logo, acaba sendo coerente um 

entendimento da ligação do termo com uma fonte, que é tão arraigada na 

sociedade, como as sagas de família e do processo de construção teórica que 

associa literatura e sagas. 

“O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas 

para impor ao futuro [...] determinada imagem de si próprias [...] Todo o 

documento é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo” (LE 

GOFF, 1996, p. 545-548). Acima de qualquer condição teórica e termos sobre 

fontes, o medievalista deve se cercar de preparos nesse intento de alcançar a 

verdade sincrética, de “jogar” com as linhas das sagas de família, extraindo delas 

intentos de respostas para suas “construções problemas”, afinal: 
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O historiador não é um arqueólogo da documentação, mediador 
neutro entre a verdade da fonte e a verdade da História, mas sim 
aquele que é capaz de formular uma problemática e de construir 
uma interpretação em que reconhece o encontro entre duas 
historicidades: a sua própria e da documentação que utiliza 

(NEVES, 1985, p. 34-35) 
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O vigente ensaio tem por objetivo analisar o cerne das ações que levariam 

ao Ragnarök em Gylfaginning, primeira parte da Edda Menor, obra que tem sua 

compilação datada do século XIII. O Ragnarök é, na mitologia nórdica, o momento 

de uma grande batalha que levaria à morte de deuses, como Odin, Thor, Freyr e 

Loki. A morte de Baldr nos é relatada como momento gatilho das ações de 

eventos que conduziriam a tal escatologia, morte que receberia sua resposta por 

uma atitude claramente vingativa na ação dos deuses contra Loki, vingança 

advinda da responsabilidade de Loki tanto pela morte quanto pela permanência 

de Baldr com Hel.  

Baldr é o deus mais belo e nobre. Um dia, tem um sonho com uma possível 

morte iminente, sonho que relataria aos demais deuses, o que levaria a deusa 

Frigg a coletar votos de todas as criaturas e objetos da terra de nunca ferirem o 

deus. Porém, Frigg, que ficou com o objetivo de assegurar o juramento, não o 

pediu ao ramo de visgo, uma vez que esse parecia muito jovem e incapaz de fazer 

mal a alguém. Contudo, Loki com seus disfarces acaba por descobrir essa 

informação de Frigg e vai coletar o visgo, com o qual fará uma lança.  

Aproveitando-se do momento no qual os outros deuses passavam a ter 

como uma espécie de diversão atirar objetos em Baldr, que dano algum sofria, 

Loki conduz o deus cego Hodr em um arremesso da lança de visgo, lança que 

acabaria por matar Baldr. Contudo, os deuses não desistiriam de trazer Baldr de 

volta à vida e, assim, enviariam o deus mensageiro Hermod com as súplicas de 

Frigg para que Hel o libertasse, a qual concorda com tal liberação desde que todos 

os objetos vivos e mortos chorassem por ele. Todos choraram, com exceção de 

uma giganta chamada Thökk, que se recusou a fazê-lo. A giganta é apontada 

como Loki disfarçado e esse passa a ser perseguido pelos demais deuses.  
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Quando o capturam, os deuses castigam Loki, prendendo-o em uma 

caverna e tendo uma serpente pingando veneno sobre sua cabeça, castigo que 

seria aliviado pelo fato da esposa de Loki, chamada Sigyn, ficar com uma bacia 

sob a serpente impedindo que o veneno caísse no deus. Contudo, quando a bacia 

encontrava-se cheia, e Sigyn tinha de esvaziá-la, o veneno caía sobre Loki, e a dor 

de tal veneno o fazia retorcer, causando tremores na terra.  

No dia de vingança por tal castigo, Loki se soltará de suas amarras e, junto 

a outras criaturas, como a serpente Jörmungandr e o lobo Fenrir, avançará contra 

os deuses, fato que levará a morte e destruição, demarcando a escatologia nórdica 

(Gylfaginning, 49-51). Com essa passagem, percebe-se que as ações e reações que 

levariam ao momento da batalha final estão em Gylfaginning marcadas pela busca 

da vingança dos deuses contra Loki e desse contra os deuses. Contudo, como 

compreender essa busca pela vingança? 

 

Hefnd: indenização, vingança, cultura e organização social 

 

As ações de vingança em tal compilação podem ser compreendidas como 

guiadas por uma compreensão social do estado livre islandês, sociedade que 

durou do século X ao XIII e acabaria por influenciar as Eddas e as sagas, 

compiladas em grande parte durante o último século desse estado. Partindo da 

importância da estrutura social e do vértice espaço-temporal de compilação das 

narrativas mitológicas, essas são percebidas nessa breve análise como permeadas 

por compreensões sociais próprias do contexto de suas compilações. 

Para tanto, vale ressaltar a importância que possuía a vingança nessa 

sociedade, a partir dos possíveis casos que desencadeariam tal processo, além de 

elucidar o papel desempenhado pelas þings em busca da resolução de tais 

problemas. Assim, pretendemos evidenciar a prática da vingança na sociedade 

islandesa como algo que estava intrínseco à sua organização. Buscá-la seria prova 

de honra e coragem, virtudes que eram ressaltadas como essenciais na boa 

reputação de um indivíduo (PALAMIN, 2013, p. 2).   
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O estado livre islandês continha um alto nível de militarização, sendo este 

perceptível não apenas nas guerras, mas também no cotidiano; a violência tinha 

em tal sociedade um caráter frequente (PALAMIN, 2015, p. 43-44). A presença da 

força em tal sociedade se devia, entre outras coisas, ao mecanismo de 

funcionamento de seu poder judiciário. Embora as þings determinassem algumas 

sentenças, era de responsabilidade das famílias envolvidas na problemática 

discutida que as determinações das assembleias fossem postas em prática, uma 

vez que tal sociedade carecia da presença de um poder executivo, de maneira que 

a assembleia funcionava apenas como um mecanismo de aceitação majoritária da 

comunidade sobre o caso. Esses conflitos levados até a þing buscavam, dessa 

maneira, a resolução dos casos, por vezes pelo pagamento de uma espécie de taxa 

indenizatória, mas por outras pela legitimação do ato de vingança. 

Para compreender o início do mito de Baldr, é necessário ressaltar que essa 

sociedade — que carecia de um poder executivo, mas possuía seu poder 

judiciário nas þings — conseguia tornar-se operante devido à sua pedra de 

sustentação fundamental, os juramentos. Esses eram realizados entre os líderes 

das famílias e auxiliava na formação de vínculos que uniam esses homens, uma 

sociedade que se organizavam em torno da troca de obrigações. Torna-se 

fundamental perceber dessa forma que no mito de Baldr a þing é celebrada para 

decidir como solucionariam os maus presságios que se anunciavam, decisão que 

perpassou pela busca dos juramentos de não agressão contra o deus. Sendo 

também na þing que os demais deuses vão testar esses juramentos, ao lançar 

armas contra Baldr, o que ressalta a função dessa organização judiciária no 

mundo islandês, local em que as alianças e a lealdade eram testadas oficialmente. 

Contudo, como já salientado por historiadores como Merrill Kaplan, por muitas 

vezes os jovens eram liberados desses juramentos, fato que levou Frigg a não 

pedi-lo ao visgo, o que torna o relato mitológico uma reflexão da sociedade 

islandesa sobre suas formas de organização e ressalta os problemas advindos de 

tal costume perante aos mais jovens (KAPLAN, 2012). 
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Quando tratamos de assassinatos devemos ressaltar que não podemos 

classificá-los de uma única maneira. Historiadores como Jesse L. Byock esclarece-

nos que existia uma diferença expressa entre os termos morð e víg, diferença 

advinda da explicitação do ato perante a sociedade, sendo o primeiro um 

assassinato não revelado por seu perpetuador e o segundo um assassinato 

declarado. A diferença entre o ato declarado e o não declarado nos demonstra a 

linha tênue entre a vingança e o pagamento da taxa de indenização. O ato não 

revelado seria considerado vexatório e traria desgraça ao seu perpetuador, ato 

que poderia levar ao ostracismo, ao status de fora da lei ou a uma vingança 

levada a cabo por um novo assassinato. O ato revelado, no entanto, não levaria à 

desonra e por muitos momentos era punido apenas pela obrigação do pagamento 

de uma taxa de indenização (BYOCK, 2003, p. 233-239). 

Quanto ao pagamento das taxas indenizatórias, vale ressaltar que as 

disputas maiores não eram toleradas por serem prejudiciais à aldeia como um 

todo. Por esse motivo, na Islândia, a maioria dos conflitos levados às assembleias 

eram tratados de modo que uma compensação fosse paga e a hostilidade tivesse 

fim. Dessa forma, a maneira mais presente de resolução de conflitos era a 

compensação. Esse tipo de compensação monetária era realizado em casos que a 

família da vítima fosse de status inferior ao assassino, ou o criminoso fosse 

extremamente poderoso, de modo que um pagamento monetário poderia por fim 

ao problema. Além disso, essa indenização poderia ser também de compensação 

de sangue, em que o pagamento fosse efetuado de acordo com a proximidade do 

morto em relação a quem solicitou a compensação e sobre a importância do 

mesmo na sociedade (TUCKER, 2013, p. 68-71). 

A distinção entre assumir ou omitir a execução do assassinato nos auxilia 

a compreender a resolução tomada contra Loki, uma vez que esse se aproveitou 

da cegueira de Hodr para matar Baldr, além de nos momentos depois do 

ocorrido, quando os deuses entreolhavam-se sem palavras e pensavam quem 

havia sido o culpado, o mesmo não ter se apresentado. Loki pode ser conectado 

assim com a definição de morð, legitimando a busca de vingança dos deuses. 
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 Por sua vez, a hefnd (vingança) poderia ser praticada por qualquer 

elemento de uma família que na þing tivesse ido buscar uma resolução de um 

caso de transgressão. Partindo de um ponto de vista das leis islandesas, tanto 

homens quanto mulheres livres possuíam o mesmo grau jurídico em relação a 

reivindicar vingança contra alguém ou sofrer punições relacionadas a alguma 

transgressão cometida.  

A hefnd pode se enquadrar como virtude e prática cultural justamente 

pelos ideais de coragem e honra que estão presentes ao buscar tal ato. No entanto, 

outra virtude que era fundamental durante uma acusação na assembleia era a 

honestidade do acusado perante a situação. Antes de qualquer coisa, o 

transgressor não deveria fugir quando cometesse um assassinato — sinal claro 

de covardia —, mas ir à þing e assumir o ocorrido. Realizar um juramento 

também era visto como um sinal de honestidade, justamente pelo fato de tais 

juramentos serem modos de invocar os deuses, representando assim a sua 

sinceridade. 

O sinal de fuga e covardia também seria conectado ao mito de Baldr, 

legitimando novamente a vingança dos deuses e conectando novamente Loki 

com a definição de morð. Loki, quando percebeu que os deuses haviam 

descoberto suas ações e estavam bravos com as mesmas, fugiu, escondendo-se 

no alto de uma montanha, local no qual construiu uma casa com quatro portas 

para poder ver em todas as direções; buscava escapar dos deuses a todo custo, 

mas acabaria por ser capturado. 

 

Considerações finais  

 

A partir das passagens elucidadas da Gylfaginning, podemos traçar 

paralelos com o mundo da sociedade islandesa, estabelecidos em relação aos 

casos levados às assembleias, configurando uma sociedade marcada pelo traço 

da vingança, essa que poderia ser levada a cabo contra determinado indivíduo 
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ou grupo. Assim, concorda-se com a afirmação de que o mito como fruto de uma 

dada sociedade acaba por validar uma ordem moral e social. 

Destarte, como supramencionado, os mitos ganham sua importância pelos 

valores culturais e sociais que os permeiam, mantendo uma relação direta com 

as suas épocas de criação e de compilação, em uma atividade dialética de 

manutenções e alterações, mecanismos que tornam vivo tal aspecto cultural 

(LANGER, 2009, p. 12). Uma possibilidade clara de análise da realidade islandesa 

do século XIII, visto que as próprias sagas, ao relatarem acontecimentos dos mais 

próximos de seus momentos de compilação, continuam a demonstrar desavenças 

e traições que culminaram em inúmeras mortes, muitas motivadas por algum 

sentimento vingativo. 
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Breve comentário sobre o simbolismo da serpente na Edda 
Poética 

 

Leandro Vilar Oliveira 

 

As páginas a seguir apresentam algumas observações preliminares de um 

estudo ainda em desenvolvimento, que procura analisar o simbolismo que a 

serpente possuía na Escandinávia da Era Viking (VIII–XI), em âmbito mitológico, 

religioso e cultural. Estudiosos da área já observaram que em determinadas 

épocas da história viking, a simbologia da serpente possuiu significados 

relacionados a noções positivas ou negativas.  

Para este estudo, optamos por abordar a simbologia da serpente no âmbito 

da mitologia, a fim de identificar quais seriam os simbolismos mais comuns nos 

mitos, associados a este animal. Neste caso adotamos o sentido de símbolo como 

consistindo em uma imagem (forma, sinal, signo etc.), ideia (real ou abstrata), ou 

conceito (físico ou metafísico) que possui múltiplos significados. Sentidos estes 

que em geral se apresentam de forma abstrata, requerendo do receptador uma 

capacidade mais aguçada de interpretação (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1986, 

p. 17-20). 

Partindo dessa concepção básica de símbolo, tomamos como fonte de 

pesquisa a obra Edda Poética, cuja versão mais antiga conhecida encontra-se no 

Codex Regius (GKS 2365 4to), manuscrito islandês de autoria anônima que reúne 

uma coletânea de 31 poemas de distintas épocas, os quais teriam sido 

organizados na segunda metade do século XIII, em data incerta (LANGER, 2015, 

p. 146-149).  

As edições modernas da Edda Poética costumam trazer alguns poemas 

extras, oriundos de outros manuscritos, totalizando 38 textos ao todo. Por sua 

vez, os editores costumam dividir o livro em duas partes: o Ciclo Mitológico, que 

consiste em 16 poemas relacionados às histórias dos deuses, e o Ciclo Heroico, 
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que diz respeito a 22 poemas que narram as aventuras e tragédias de alguns 

heróis como Sigurd e Atli (ROSS, 2005, p. 7-9).  

A metodologia para esse estudo consistiu em uma pesquisa textual dos 38 

poemas, no intuito de localizar a palavra “serpente”, ou o nome próprio de 

alguns destes animais, ou metáforas (kenningar) a elas associadas. O resultado 

inicial revela-nos que do total de 38 poemas, em 24 deles as serpentes estão 

presentes. Além disso, percebeu-se que estes animais apresentam-se associados 

aos elementos da água, veneno, ameaça, punição, morte, subterrâneo e escuridão.  

Partindo dessa observação, passamos para pontuar onde se encontram 

alguns desses exemplos, para assim podermos comentar um pouco a respeito 

desse simbolismo. Começando pelo elemento da água, o melhor exemplo na Edda 

Poética que associa cobra com água se encontra na figura da serpente-marinha 

Jormungand (Jörmungandr), que é citada no Völuspá 50, 55 e 56, no Hymiskviða 

23 e no Hyndluljóð 43.  

Essa serpente-marinha é descrita na mitologia como sendo um dos três 

filhos de Loki e Angrboda, sendo irmão do lobo Fenrir e de Hel, a deusa dos 

mortos. No caso, Loki é conhecido nos mitos por ser uma figura traiçoeira, cínica 

e astuta, podendo ora prejudicar os deuses, ora ajudá-los (LANGER, 2015, p. 281-

284). Mas, embora Loki apresente esse comportamento ambíguo, seus filhos 

Jormungand e Fenrir são considerados nos mitos como monstruosidades que 

causarão grandes problemas aos deuses. 

No caso das estrofes 50, 55 e 56 do Völuspá, essas apresentam a visão de 

Jormungand como grande ameaça e causadora de catástrofes, pois tais estrofes 

dizem respeito à parte do poema que se refere ao Ragnarök, acontecimento no 

qual o mundo será destruído, e de suas ruínas nascerá uma nova era comandada 

pelo deus Balder. Neste caso, Jormungand aparece como a responsável por 

causar inundações, quando sai do mar para a terra. Inclusive, essa terrível 

criatura também espalharia seu mortal veneno sobre o mundo.  

O clímax da atuação de Jormungand no Ragnarök se dá no seu confronto 

com o deus Thor, onde ambos acabarão morrendo. Por essa noção notam-se já 
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outras características associadas à serpente, como as noções de simbolizar o 

perigo, a morte, a destruição e até mesmo o mal.  

No caso da água, Jormungand é uma serpente-marinha, sendo que em 

distintas culturas, as cobras são criaturas associadas à água e à terra. Apesar de a 

água ser vista por alguns como símbolo de vida e purificação, ela também pode 

ser vista como símbolo de transformação, mutabilidade, mistério, segredo e 

perigo. Transformação e mutabilidade são interessantes, pois o fato de cobras 

trocarem de pele as torna também símbolos de mudança e renascimento entre 

algumas culturas, o que as fazem estar associadas com a vida (VILAR; 

OLIVEIRA, 2017, p. 225-226).  

No entanto, a água também representa mistério e perigo, pois não se sabe 

o que se oculta sob a superfície. Geralmente o mar encarna essa ideia de local 

misterioso, belo, mas hostil. Os mitos falam que Jormungand vivia nas 

profundezas do mar, banida por Odin. O poema Hymiskviða (Balada de Hymir) 

conta-nos que antes do Ragnarök, Thor confronta a Serpente do Mundo, numa 

tentativa de pescá-la, mas que acaba falhando. Todavia, na ocasião que o deus do 

trovão está fisgando o enorme monstro que circunda a terra, o mar torna-se 

revolto e o mundo treme. Nesse ponto, o mar pode simbolizar perigo, obstáculo 

e até mesmo a morte. Sem contar que em algumas religiões e mitologias, o mar é 

habitat de monstros (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1986, p. 56). 

No tocante à relação do mar com Jormungand, do embate entre esse 

monstro com o deus Thor, tal assunto foi abordado em termos simbólicos no 

artigo O simbolismo do lobo e da serpente no Ragnarök (2017), onde se delineou uma 

relação simbólica entre a serpente e o raio, o mar e a chuva, entre outros 

simbolismos que estão associados especificamente a Jormungand.  

Quanto à questão do veneno, isso consiste num fator que redobra a 

percepção negativa que se tem sobre cobras. Em geral qualquer bicho peçonhento 

é malvisto, condicionado como um perigo, fator de risco e até mesmo de causa 

de morte. Em termos simbólicos, veneno sempre significa morte, dor e 

sofrimento (MUNDKUR, 1983, p. 2).  
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Essa percepção se encontra nas Eddas como na condição de Jormungand 

envenenar o mundo e o fato de o deus Thor morrer por causa disso. Porém, 

citaremos outros dois exemplos que reforçam essa ligação da cobra com o 

veneno, que por sua vez simboliza sofrimento, morte e dor. O primeiro exemplo 

trata-se da punição de Loki, descrita no final do poema do Lokasenna (O Escárnio 

de Loki). Nessa história, Loki afronta, desafia e ofende os deuses durante um 

banquete.  

O resultado de todo esse escárnio é sua prisão. Mas o detalhe de sua 

punição encontra-se no fato de que a giganta Skadi, esposa do deus Njörd, coloca 

uma serpente sobre a cabeça de Loki, e assim a víbora goteja veneno em sua face, 

fazendo-o gritar de dor a ponto de isso causar terremotos. Para além de ser um 

mito que fala da origem dos terremotos, a punição de Loki nos mostra o emprego 

da serpente como meio de punição e para se causar dor e sofrimento. Essa 

concepção é repetida quando lemos a descrição de um dos mundos da morte dos 

mitos nórdicos, o salão de Náströnd (Nāstrǫndu).  

Pouco se conhece sobre esse mundo da morte que é mencionado apenas 

uma vez na Edda Poética (Völuspá 39) e na Edda em Prosa (Gylfaginning 52), o qual 

consistia num lugar que supostamente estaria no submundo, talvez localizado 

em Hel ou Niflhel. As Eddas o descrevem como um lugar sombrio formado por 

um grande salão de vários cômodos, cujas paredes eram feitas de escamas de 

cobra e de claraboias gotejava contínuo veneno que formava um rio pelo qual os 

condenados por crimes de assassinato, traição e assédio sexual de mulheres 

comprometidas caminhavam em sofrimento. Novamente nota-se a associação 

negativa da cobra à morte, à punição e ao sofrimento. Mas, neste exemplo, 

incluem-se novos simbolismos: o subterrâneo e a escuridão.  

Pelo fato de cobras possuírem corpos sinuosos, sem membros, e 

rastejarem, isso facilita seu acesso a buracos. Por outro lado, o fato destas 

criaturas viverem em tocas e durante o inverno hibernarem, saindo apenas na 

primavera, deve ter concedido à impressão que o subterrâneo fosse um local 

cheio destes animais (SAX, 2001, p. 230). Essa impressão de se relacionar cobras 
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com o subterrâneo é vista em diferentes culturas, a ponto de muitas histórias de 

dragões dizerem que estes monstros habitariam cavernas (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 1986, p. 926).  

No caso da mitologia nórdica, a associação da serpente ao escuro e ao 

subterrâneo também estava presente. Além de Náströnd ser um mundo da morte 

subterrâneo, é dito que o dragão Nidhogg (Níðhöggr) habitava o submundo 

(Völuspá 39, Grimnismál 32, 35). O Völuspá (Visão da Advinha) diz que Nidhogg 

viveria em Náströnd sugando os cadáveres dos mortos; por sua vez, no 

Grimnismál (Canção de Grimnír), ele viveria no submundo roendo as raízes da 

árvore cósmica Yggdrasil. Nota-se que, na figura de Nidhogg, este dragão 

encarna os elementos simbólicos da punição, sofrimento, submundo e morte.  

Ainda no poema do Grimnismál, a estrofe 34 comenta que o submundo 

seria infestado de serpentes, as quais roeriam as raízes das árvores. Tal aspecto 

retoma o simbolismo da cobra estando associado à terra, ao subterrâneo e ao 

escuro. Além destes dois exemplos, podemos também citar outros dois casos, os 

quais também mantém associação com estes simbolismos.  

Um destes exemplos é o do poço de cobras ou cova de serpentes (ormgaðr), 

local de punição mencionado em poemas como Oddrúnargrátr (O Lamento de 

Oddrun), Atlakvitha (Lei de Atli) e o Atlamal (Canção de Atli). Nessas narrativas, 

o poço de cobras, ou cova das serpentes, consiste num local sombrio, reservado 

para a execução. No caso da poesia éddica, o rei Gunnar foi atirado num poço 

destes por ordem do rei Atli.  

Notam-se aqui características relacionadas às serpentes: o subterrâneo, 

por causa do poço; a punição e a morte, por se tratar de um meio de execução. 

Cobras são encaradas, pelo senso comum ainda hoje, como animais perigosos, 

que se deve manter distância e evitar a todo custo. Um buraco cheio de serpentes 

venenosas realmente deveria ser uma visão intimidadora e agonizante para 

quem ali caísse.  

Além dessas menções recorrentes a este peculiar suplício que aparece em 

outras narrativas de origem escandinava e germânica (GUÐMUNDSDÓTTIR, 
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2012, p. 1022), a serpente-dragão Fafnir também estava relacionada ao 

subterrâneo, ao perigo, à punição, à morte e até mesmo à água, pois os mitos 

informam que ele vivia numa caverna com água, onde guardava um tesouro — 

apesar de o elemento água não ser tão marcante no mito de Fafnir quanto no de 

Jormungand. 

No caso, Fafnir consiste em um importante personagem de um ciclo de 

poemas heroicos, que retratam temas relacionados à cobiça, inveja e traição. 

Originalmente, era um anão, que acabou sendo amaldiçoado e se transformou 

num monstro devido à sua ganância e inveja (punição). Com isso, Fafnir passou 

a habitar uma caverna (elemento ctônico), onde guardava um grande tesouro 

(objetivo de recompensa). Tempos depois, Sigurd se oferece para desafiar o 

dragão (perigo) e matá-lo (provação do herói). Apesar de Sigurd não ficar com o 

tesouro propriamente, ele se banha no sangue de Fafnir (Fāfni rauðk), e come o 

seu coração (Fāfnis hjarta). Com isso, o herói adquiriu habilidades especiais, como 

compreender a “língua dos pássaros” e a invulnerabilidade.  

Neste caso, Fafnir representa o terceiro monstro ofídico que é citado na 

Edda Póetica, o qual inclusive era um reflexo da lenda do dragão que guarda um 

tesouro numa caverna, tema que será visto em outras narrativas, como em 

Beowulf (c. 1000). Essa característica de Fafnir em ser um guardião do tesouro é 

repetida em alguns poemas, como o Oddrúnargrátr, Fafnismol (Canção de Fafnir), 

Guthrunarkvitha I (A Primeira Lei de Gudrun) e o Helreith Brynhildar (A viagem 

infernal de Brynhild). Nestes poemas, a palavra “cobra” se encontra relacionada 

à palavra “cama”/”toca”, formando a metáfora “cama da cobra” ou “toca da 

cobra” (ormbeðs). No caso, trata-se de uma metáfora para se referir à condição de 

que Fafnir guardava um tesouro numa caverna, mas dormia sobre este. Nota-se 

aqui um artifício poético embasado no mito.  

Neste caso, a metáfora “cama da cobra” (ormbeðs) pode soar de forma 

equivocada para o ouvinte que desconhece o sentido por trás desse kenning. Para 

o senso comum, falar em “cama da cobra” provavelmente remeterá a uma toca 

ou ninho, logo, associando-o como um local ruim, perigoso, ameaçador. Todavia, 
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o kenning parece sugerir um conceito duplo: de fato ele se refere a uma 

toca/caverna onde habita uma serpente, mas ele também se refere ao que está 

guardado ali, que no caso se trata de um tesouro. Percebe-se assim que, através 

dessa metáfora, a “cama da cobra” apresenta uma conotação tanto negativa, por 

se tratar do covil de um dragão, quanto positiva, por indicar que, apesar da 

ameaça, existe uma recompensa ali, que é um tesouro. Tal possibilidade de 

interpretação dependerá do nível de conhecimento do ouvinte quanto ao mito.  

Percebe-se que, nos exemplos até aqui apresentados, o simbolismo da 

serpente se encontra associado a monstros: Jormungand, Nidhogg e Fafnir; ao 

perigo representado pela ferocidade e mortalidade dessas criaturas, tanto dos 

monstros citados como na condição do suplício do poço de serpentes; à relação 

com o subterrâneo — logo, com o desconhecido, o misterioso e o além, pois 

Náströnd era um local da morte situado no submundo.  

Observa-se nesse estudo preliminar como os elementos simbólicos 

relacionados às serpentes na Edda Poética, em geral, confluem para noções 

negativas, que apresentam esse lado ruim, danoso e maléfico da serpente. Isso 

significa que a ideia de que a serpente seja algo ruim e maléfico não surgiu com 

a tradição judaico-cristã. Diferentes povos viam elementos negativos nas 

serpentes, mas também elementos positivos (SAX, 2001, p. 228-230).  

No caso da imagem benéfica da serpente, a pesquisa ainda não conseguiu 

identificar com certeza se tais elementos estão presentes no contexto da Edda 

Poética, apesar de termos marcados alguns possíveis indícios para isso. O 

Fafnismál (Canção de Fafnir), mais especificamente nas estrofes 26, 32 e 33, diz 

que, após a morte do dragão, Sigurd banhou-se em seu sangue, assou-o e comeu 

seu coração. Isso acabou fornecendo ao herói habilidades de compreender a 

“língua dos pássaros” e da invulnerabilidade. A ingestão de sangue e carne de 

cobra aqui se apresenta não como algo ruim, mas benéfico ao herói.  

Esse fator positivo relacionado à serpente foi encontrado apenas nestes 

dois exemplos acima. O kenning “cama de cobra” é questionável, pois, embora se 

refira ao tesouro guardado pelo Fafnir, também alude ao seu covil. Se haverá 
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outros exemplos positivos para a imagem da serpente contidos na Edda Poética, é 

algo que a pesquisa tentará responder.  

Por fim, entre as conclusões levantadas até o momento, a imagem negativa 

da serpente — como monstro, ameaça, portadora de dor, sofrimento e sua ligação 

com a morte — é evidência bastante clara, como aqui assinalada, reforçando a 

noção dessas criaturas como algo hostil e ruim (pelo menos no que diz respeito 

ao conjunto de poemas que forma a Edda Poética). Porém, e quanto à Edda em Prosa 

de Snorri Sturluson? 

Devido à brevidade desse texto, a obra de Snorri ficou de fora, no entanto, 

assinalaram-se também simbolismos similares, já que Snorri também narra os 

mitos relacionados a Jormungand, a Nidhogg, à punição de Loki, à existência de 

muitas serpentes no subterrâneo e ao salão de Náströnd. Até este ponto, notam-

se os mesmos simbolismos anteriormente comentados neste estudo, também 

presentes na Edda em Prosa.  
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A representação do corpo na Rígsþula 
 

Angela Albuquerque de Oliveira 

 

O presente artigo propõe uma discussão acerca da representação do corpo 

na religiosidade nórdica, através da origem e imagem difundida do guerreiro 

viking, encontrada na poesia éddica da literatura escandinava do século XIII. A 

visão desse guerreiro, associada à imagem do ‘bárbaro’, se deve à pirataria nór-

dica — pequenos bandos isolados que realizaram incursões, praticando saques e 

pilhagens nas cidades e mosteiros (Lindisfarne e Monkwearmouth–Jarrow, sé-

culo VIII) —, bem como pelo modo impetuoso com que agia.  

As atividades econômicas dessa sociedade de guerreiros que mantinha 

uma estrutura rural não se restringiam à pirataria. Os campos e os mares eram 

suas principais atividades econômicas de plantio e de pesca. Nesse sentido, além 

de agricultores, os nórdicos se estruturavam a partir de ocupações bélicas e 

expansionistas de comércio, colonização e exploração, exercendo outras 

atividades, como ourives e artistas. Tanto quanto o guerreiro, o escaldo (poeta) 

tinha uma grande projeção social. Diante disso, a arte nórdica comprova o 

refinamento dessa cultura, vindo de encontro aos estereótipos criados a respeito 

desses povos.  

Possuíam centros de poder monárquico semieletivo (séculos VIII–XI), 

sendo o chefe eleito em épocas de guerra, podendo ser destituído por outro. A 

estrutura social era composta pelos estamentos. Os senhores, os jarls, eram 

homens ricos e proprietários de terra; os karls, povo livre, pequenos comerciantes 

ou lavradores e soldados do exército; e os thralls, escravos prisioneiros de batalha, 

por dívidas e por crimes (LANGER, 2001, p. 2). 

Com vistas à melhor compreensão e caracterização dessa sociedade, o 

objetivo central desse estudo é analisar a representação do corpo do guerreiro na 

sociedade nórdica, partindo de uma investigação a respeito desse mito, no poema 

Rígsþula, da Edda Poética (século XIII), do ciclo de crenças de concepção pré-cristã. 



 

 

A REPRESENTAÇÃO DO CORPO NA RÍGSÞULA 80 

Angela Albuquerque de Oliveira 

Notícias Asgardianas (ISSN: 1679-9313) 

Dossiê: Sagas e Eddas, Número 12 (Série nova), 2017 

A metodologia envolve a perspectiva da teoria do mito conjuntamente 

com a pesquisa bibliográfica e sistematizadora do tema, através do detalhamento 

descritivo, com análise de conteúdo. Procuramos identificar os valores que 

embasam o mundo em que estão inseridos os nórdicos, localizando nos poemas 

mitológicos (século XIII) Völuspá e Rígsþula, da Edda Poética; e Gylfaginning, da 

Edda em Prosa, no tocante à representação do corpo na Rígsþula. 

Utilizaremos como referencial a produção teórica de pesquisadores como 

Appia (1958), Keleman (2001), Langer (2001; 2005; 2015), Le Breton (2012), Le Goff 

e Truong (2006) e Mauss (1974), constituindo um referencial de subsídios teóricos 

que conduzirão esse trabalho. 

 

Cultura e História do Corpo na Idade Média 

 

Falar sobre o corpo na cultura e na história da sociedade ocidental, no 

incurso do recorte espaço-temporal da Idade Média, é enveredar por um longo 

processo de construção de sua noção e mudanças que se deram a partir do 

discurso e de suas intercorrências, examinando-se que essas transformações 

perpassam pelas sociedades históricas. Assim, nessa relação entre corpo e 

sociedade foi descrito que 

 

Da ginástica e do esporte na Antiguidade Greco-romana ao 
ascetismo monástico e ao espírito cavalheiresco da idade média, 
quanta mudança! Ora, onde há mudança no tempo, há história. 
A história do corpo na Idade média é, assim, uma parte essencial 
de sua história global. 

(LE GOFF; TRUONG, 2006, p. 10) 

 

Atenta Mauss (1974, p. 372) que, sendo o corpo uma construção cultural, 

“é o primeiro e mais natural instrumento do homem [...] e mais natural objeto 

técnico”. Por conseguinte, estamos diante de um objeto cultural e um objeto 

técnico. Appia (1958, p. 18) evidencia que um corpo que se encontra em 

movimento “nele realizamos e simbolizamos o movimento cósmico”. Desse 
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modo, nos ritos agrários que exerciam o papel, anteriormente, realizados pelos 

deuses, voltados para os resultados da colheita, encontramos descrições de 

manifestações realizadas com o objetivo de recorrer aos seus protetores, em 

épocas de estiagens e de pestes, a exemplo das procissões e festividades, 

enriquecidas pelas expressões corporais. 

Em seu estudo a respeito do conceito de corpo, Le Breton (2012) perscruta 

a trama comunitária cósmica em que o homem encontra-se imerso. Desse modo, 

a sua singularidade não o torna um indivíduo na acepção moderna do termo. O 

autor (2012) ressalta que o princípio da fisiologia humana está contido na 

cosmologia. Assim, diz ele: 

 

O corpo humano é, nas tradições populares, o vetor de uma 
inclusão, não o motivo de uma exclusão (no sentido de que o 
corpo vai definir o indivíduo e o separar dos outros, mas também 
do mundo); ele é o vinculador do homem a todas as energias 
visíveis e invisíveis que percorrem o mundo. 

(LE BRETON, 2012, p. 50-72) 

 

Nesse sentido, consideramos pertinente trazer para dialogar com os 

estudos de Le Breton a postulação de Keleman (2001), de acordo com o qual os 

mitos surgem não em função da mente, mas em resposta a determinadas 

sugestões do corpo. Assim, diz ele: 

 

Para mim a mitologia é a função da biologia [...] O produto da 
imaginação do soma. O que os nossos corpos dizem? E o que eles 
estão nos contando? A imaginação humana está enraizada nas 
energias do corpo. E os órgãos do corpo são os determinantes 
dessas energias e dos conflitos entre os sistemas dos impulsos 
dos órgãos e a harmonização desses conflitos. Esses são os 
assuntos de que tratamos nos mitos. 

(KELEMAN, 2001, p. 25) 

 

Por fim, com vistas ao fortalecimento da discussão aqui inserida (a 

representação do corpo na Rígsþula), o referencial teórico percorrido pelos 
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pesquisadores acerca do conceito de corpo na Idade Média trouxe subsídios 

necessários ao desenvolvimento do estudo. 

 

O Conto de Rig (Rígsþula) 

 

A Rígsþula é um dos dezesseis cantos de tema mitológico, encontrada na 

poesia éddica (séculos XI ou XII), à qual recorreremos como obra literária que 

contempla aspectos da sociedade do Norte da Europa — a Escandinávia Medie-

val —, versando sobre a origem das três classes sociais: servos (thralls), homens 

livres (karls) e a nobreza nórdica, senhores e guerreiros (jarls). Em razão da nossa 

temática, das 48 estrofes que o poema é composto, na tradução para o espanhol 

de Luis Lerate, nos deteremos, especificamente, àquelas que fazem referências à 

última classe social (estrofes 26-48). 

As teorias de tripartição foram aprofundadas no clássico artigo de George 

Dumézil, publicado originalmente em 1958, e depois traduzido ao inglês em 1973 

por John Lindow. Infere Langer (2015, p. 403) que “a Rígsþula constitui uma das 

fontes básicas para as teorias de Dumézil, pois ele via no poema a perfeita estru-

turação da sociedade indo-europeia: Odin (magia/guerra)=Konr ungr/jarl; 

Thor/Freyr (combate/fecundidade)= Karl/ þrael.” 

 É preciso acentuar que, na apresentação da Edda Poética, esses três 

estamentos  sociais da Escandinávia medieval assim são descritos: “no conto de 

Rig o deus Heimdall é o protagonista; nele se encontra a origem das três classes 

ou camadas sociais dos servos, dos homens livres e dos senhores” (EDDA 

POÉTICA, 2012, p. 13). 

 Na criação do universo nórdico, nenhuma divindade é relacionada como 

interveniente desse momento da criação. Convém ressaltar que o poema Völuspá, 

em sua primeira estrofe, faz referência à descendência do homem, assim dizendo: 

“aos grandes ou humildes filhos de Heimdall”. Heimdall é o deus guardião de 

Àsgard que anunciará o Ragnarök, o instante final para alguns deuses  (EDDA 

POÉTICA, 2012, p. 23-28). 
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 Precede a primeira estrofe do poema Rígsþula um breve relato que 

apresenta esse deus como figura central: “Este se refere às antigas histórias, em 

que um dos deuses, chamado Heimdall, ia pelo caminho seguindo uma costa e 

chegou numa casa”. Lá, disse que se chamava Rig — Rei é a forma céltica ri(g), 

relacionada com o rex latino (EDDA POÉTICA, 2012, p. 147). 

 Com o propósito de inquirirmos a respeito da figura de Heimdall 

associada à origem dos estamentos sociais, examinamos no Gylfaginning que 

doze são os Aesir retratados como divindades associadas à guerra, força, poder 

e coragem. O principal e mais antigo deles é Odin, conhecido como Pai Universal, 

de todos os deuses, e Pai dos caídos, dos guerreiros mortos em batalha. De 

origem mais antiga, uma segunda família constitui esse panteão nórdico, os 

Vanir, Njord, Freyr e Freyja, que são deuses ligados à fertilidade. Nascido de 

nove mães, Heimdall é o guardião dos deuses, possuindo uma visão que alcança 

a distância de cem léguas e dentes de ouro (EDDA EM PROSA, 2012, p. 51-54). 

 A Rígsþula passa a descrever a chegada de Heimdall às três casas em que 

foi recebido por um casal, dando-lhes conselhos, alimentando-se e depois se 

deitando com cada um deles, dando origem às três classes sociais. Na primeira 

casa, foi recebido pelos anfitriões Bisavô e Bisavó, sendo o filho denominado 

Thrall (classe de escravos; estrofes 1-13). Na segunda casa, foi hospedado pelos 

proprietários Avô e Avó; e ao filho foi dado o nome de Karl (classe de homens 

livres; estrofes 14-25); e, por último, pelo casal Pai e Mãe; e o filho recebeu o nome 

de Jarl (classe de senhores; estrofes 26-48). 

 Na descrição da terceira casa, habitada pelos senhores Pai e Mãe, linhagem 

de nobres e guerreiros, em relação às duas primeiras, de escravos e homens livres, 

além de um caminho tranquilo, a sua entrada convergia em direção ao Sul, num 

sinal de que possuía uma localização privilegiada, no sentido vertical da 

cosmologia, uma vez que o Norte era habitado por gigantes. 

 Ao se aproximar da casa, Rig se dá conta (estrofe 26) de que a porta 

encontrava-se fechada e o puxador atravancado, indicando que ali residiam 

pessoas de posses, guardando pertences de valor. O poema descreve sobre a 
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atividade de guerreiro do anfitrião. Encontrando-se no limiar da sala, Heimdall 

se depara com o dono da casa ocupado com suas armas, confeccionando cordas 

para os arcos (estrofe 28). 

 O deus observou que a esposa era possuidora de belos traços e tez alva, 

vestindo-se com esmero (estrofe 29). Após receberem conselhos de Rig, a Mãe 

serviu uma refeição com qualidade. Diferentemente das duas outras classes, 

sentaram-se os três a uma mesa coberta por um pano de linho branco para se 

alimentarem de carne de porco, aves assadas, pães finos e vinho — uma alusão à 

dieta da nobreza. Quanto à hospitalidade, o poema sublinha que durante três 

noites Heimdall esteve dormindo ao lado deles e que logo após continuou a sua 

viagem pelo mundo. 

 Completado o nono mês, Mãe pariu um menino de cabelo loiro, pele 

branca e olhos aterrorizadores, e lhe foi aspergido água, chamando-o de Jarl, 

membro da aristocracia e nobreza nórdica (estrofes 31-34). Logo iniciou a sua 

vida de guerreiro e como tal. Jarl desenvolveu o manejo do arco e flecha, 

utilizando escudo de madeira e espadas de lâminas afiadas, montando em seu 

cavalo, cercado por cães treinados; e nadava no mar (estrofe 35). 

 Ao retornar, Heimdall lhe concede o seu próprio nome, Rig (Rig Jarl), 

reconhecendo-o como filho e herdeiro de seus bens (antigas propriedades). Ao 

ser instruído no conhecimento das runas por Rig, o poema frisa que Jarl obteve 

um status social privilegiado (estrofe 36). Assim sendo, partiu cavalgando por 

regiões inóspitas de negras florestas e montanhas geladas, trazendo consigo sua 

espada, escudo e lança, proclamando guerras e conquistando regiões (estrofes 

37). Desse modo, adquiriu fortuna com a guerra e acumulou para si dezoito casas, 

oferecendo presentes a todos, como lindos cavalos, tesouros e joias (estrofes 38). 

 Pediu a mão da filha de Hersir (senhor), uma jovem de finos dedos, branca 

e prudente, de nome Erna (“a eficiente”), que concebeu doze filhos de nomes Bur, 

Mog, Son (“filho”), Barn (“criança”), Jod (“recém-nascido”), Àdal (“o bem-

nascido”), Arfi (“herdeiro”), Nid (“relativo”), Nídiung (“o descendente”), Svein 
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(“rapaz”), Kund e Kon (“descendência nobre”) (estrofe 41). Não teve nenhuma 

filha, podendo ser uma referência à sociedade patriarcal. 

 Os filhos cresceram e domaram cavalos, bem como brandiram lanças. O 

mais novo deles, Kon, possuindo a força e a coragem equivalente a oito 

guerreiros, recebeu o título de Rig, aprendeu a manejar as runas “eternas” e da 

“vida”, e outras magias. Derrotou guerreiros, quebrou escudos e parou lâminas 

de espadas, e o direito de ser rei. Um corvo, fazendo-lhe provocação, asseverou 

que, em vez de caçar pássaros, deveria cavalgar para a batalha, e que procurasse 

as casas de Dan e Danp que eram mais ricos do que ele (estrofes 44-48). Apesar 

de a narrativa ter sido interrompida (na estrofe 48), Lerate assevera que o poema 

“certamente continuou dizendo como Kon respondeu ao incitamento do corvo 

para atacar Dan e Danp, o que, sem dúvida, os teria vencido, tornando-se um rei 

poderoso” (EDDA EM PROSA, 2012, p. 51-54). 

 

Considerações finais 

 

Entendemos que esse estudo representou uma reflexão sobre a 

representação do corpo na Rigsthula, através da origem e da imagem difundida 

do guerreiro viking, encontrado na poesia éddica, da literatura escandinava, do 

século XIII, considerando, assim, a possibilidade de contribuição dessa temática 

para as Ciências das Religiões. 

Na cultura e na história da Idade Média, da Europa Ocidental, a noção de 

corpo perpassou por um longo processo de construção a partir do discurso que, 

na perspectiva moral do guerreiro nórdico, preconizava coragem e força, no 

modelo a ser seguido pelos nobres. 

A cultura erudita e o individualismo introduziram a separação entre o 

homem e o seu corpo. Dessa maneira, a preocupação com o corpo e sua 

manifestação foi considerada um reflexo do paganismo. Le Breton (2012) faz 

referência a duas concepções de corpo, sendo que a primeira se dá a partir da 

consciência coletiva de pertencimento ao “grande corpo popular da espécie” — 
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como aquele da camada popular tradicional, anterior às transformações 

econômicas e ideológicas, mostrando-se grotesco, orifícios em conexão com o 

cosmos, no qual o saber tradicional permanecia vivo —, enquanto o corpo 

racional das camadas eruditas da sociedade apresenta-se liso, moral, fechado em 

si mesmo. Na ética dos reformadores ou “ética-pequeno-burguesa”, a concepção 

de mundo transferia para o centro o indivíduo, e a natureza sob a perspectiva da 

racionalidade. 

O poema éddico Rígsþula é uma fonte imprescindível para o estudo da 

representação do corpo na cultura nórdica, porquanto esse canto de tema 

mitológico exalta a realeza nórdica, descrevendo, sobretudo, a vida dos senhores 

e guerreiros — a sua imagem e origem, contemplando elementos do cotidiano, 

comportamento e padrão da respectiva classe social — como reflexo dessa 

sociedade. Como foi dito, aborda sobre a divisão tripartida da sociedade nórdica 

medieval, atribuindo ao deus Heimdall a origem dos três pais concernentes às 

classes sociais: escravos (thralls), homens livres (karls), e senhores e guerreiros 

(jarls). 

Desse modo, na Escandinávia Medieval, a representação ideal do corpo 

dos guerreiros nórdicos é de um jovem corajoso e de uma força descomunal 

(equivalente a oito guerreiros), a exemplo de Kon, filho mais novo de Rig Jarl e 

Erna, de pele branca, cabelo loiro e olhos assustadores. Esse poema não faz 

referência à altura desses guerreiros. Em relação à dieta alimentar, as informações 

obtidas através do poema permitiram concluir que se tratava de refeições fartas 

e com muita proteína, advindas da carne de porco e aves. 

Esses notáveis cavaleiros se tornam exímios na atividade do manejo com 

as armas, arco, flecha, espada e escudo de madeira, decretando guerras, na 

procura de conquistar territórios e fazer fortunas. Ao adquirir o conhecimento 

das runas que lhe foi transmitido pelo próprio Rig, o filho de Pai e Mãe, da 

terceira casa dos nobres e guerreiros, obteve um status social distinto e desse 

modo lhe foi concedido o nome de Rig (Rig Jarl), recebendo a sua herança. Assim 
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como seu pai, Kon aprendeu as runas e herdou o direito ao título de Rig, numa 

menção que o nome era passado de pai para filho. 

O significado dos doze nomes dos filhos de Rig Jarl e Erna apresentados 

no poema explicita essa concepção de bons princípios da nobreza nórdica, como 

“o bem-nascido”, “herdeiro” e “descendência nobre”.  Observamos que os casais, 

Pai e Mãe e Rig Jarl e Erna não tiveram nenhuma filha, sugerindo talvez o 

reconhecimento de uma sociedade patriarcal. No entanto, a mulher nórdica é 

apresentada desempenhando um papel fundamental nessa sociedade, visto que 

o senhor, para “a sua esposa, ele não era mais que seus braços". 

A nossa principal dificuldade em investigar esse poema foi devido às 

estrofes incompletas 44 e 47 e sua interrupção, após o grupo de versos 48, nessa 

tradução de Lerate, o que nos impediu de acrescentar outros possíveis 

arrazoados. Esse trabalho não teve a pretensão de esgotar o assunto, almejando-

se levantar questionamentos para que esse tema continue a ser motivo de outros 

trabalhos. 
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Cabeças vão rolar: Seu simbolismo e a relação com a 
guerra no mundo nórdico 

 

Monicy Araujo Silva 
 

Bastante conhecidos por valorizarem suas proezas militares, para Keegan 

(2006), os vikings estavam entre os povos mais belicosos e resistentes que jamais 

assaltaram a civilização, com sua disposição para a luta corpo a corpo 

intensificada no século de disputas por terras que precedeu sua era de viagens. 

Constituindo a cultura de guerreiros mais famosa da Idade Média, seus feitos em 

batalhas, em pirataria e nas expedições pelo mundo colaboraram para fazer a sua 

fama até os dias de hoje. Algumas proezas e o ímpeto bélico estão destacados em 

alguns relatos, assim como a figura do “furor guerreiro” no transcurso de 

diversas batalhas, além do componente de uma dita falta de disciplina e 

marcialidade no seu modo de guerrear, o que acabou fazendo com que fossem, 

além de outros aspectos, caracterizados como sendo povos bárbaros. 

 

A guerra no mundo nórdico 

 

A guerra praticada pelos escandinavos durante a Era Viking era 

organizada, muitas vezes rápida e sempre devastadora. Os escandinavos da Era 

Viking precisavam da guerra, ela era um dos principais traços da cultura desse 

povo. Traço bastante claro na literatura escrita sobre eles, sempre contendo 

algum aspecto relacionado à guerra. A guerra é ao mesmo tempo um lugar de 

afirmações identitárias e um espaço de práticas necessárias para o fortalecimento 

do poder real. Antes das incursões, os vikings se preparavam para a guerra 

usando, entre outras coisas, táticas militares que na Era Moderna seriam 

utilizadas por alguns exércitos.  

A preparação para a guerra começava com o tipo de embarcação que seria 

utilizada, passando pelos rituais e favores oferecidos e pedidos aos deuses até o 
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equipamento usado na guerra. Usavam, principalmente nas pilhagens, pequenas 

tropas, conhecimento prévio do terreno e do inimigo. Os ataques relâmpagos e 

as pilhagens com sucesso foram possíveis não só pela estratégia ou pelo 

conhecimento do terreno do inimigo, mas também pelo tipo de embarcação 

usada pelos vikings nas incursões. 

Segundo Langer (2009, p. 176), drakkar, que é uma palavra muito 

conhecida hoje em dia e sempre associada ao navio de guerra viking, é uma 

palavra criada pelos franceses sem origem nórdica. O langrskip era um navio 

longo e usado especificamente para a guerra, chegava até 55 metros e com 

velocidade média de até 18 km/h, vantajoso no tamanho, velocidade e na 

facilidade de transporte. A construção dos barcos e botes usados era ensinada 

pelas gerações, sem manuais; eram feitos com um tronco inteiro de carvalho 

(casco), outro tronco de pinheiro (convés e mastro) e entre eles uma quilha. Para 

a movimentação, usavam uma vela feita de lã e remos, às vezes, ambos 

(LANGER, 2009, p. 177). Apesar das imagens estereotipadas representadas nos 

filmes, livros e HQs de barcos navegando e chegando às costas para uma incursão 

de guerra com escudos pendurados nas amuradas dos langrskips, isso somente 

ocorria em momentos cerimoniais, não acontecendo como um fato comum.  

Além de estratégia e transporte, os armamentos usados na guerra também 

eram fundamentais. Os vikings usavam espadas, lanças, facas, arco e flecha, 

machados, elmos e escudos, basicamente. As espadas eram mais usadas por 

nobres, pelo alto custo pago para a forja, mas não significava que os demais não 

a usassem — a diferença se dava nos adornos de cada uma denotando o status do 

guerreiro (as espadas ricamente adornadas desde o punho até a bainha 

pertenciam aos guerreiros de status mais elevado). Durante a Era viking, foram 

produzidas espadas com aspectos, formas e forjas específicas: as “espadas 

vikings”. Embora o termo remeta a espadas produzidas somente nesse período, 

esse tipo de espada sobreviveu até o século XIII (OAKESHOTT apud PEIRCE, 

2002, p. 2), encontradas em enterramentos desde o período das migrações 

“bárbaras” até a Alta Idade Média. 
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A maior parte das espadas vikings encontradas tem entre 60 a 90 cm 

(tipicamente mediam entre 70 a 80 cm) e chegavam até 100 cm. As espadas, em 

sua grande maioria, possuíam dois gumes, porém havia também espadas com 

apenas um gume (SHORT, 2006). Essas lâminas de um único gume coexistiram 

durante todo o período. As espadas eram bastante eficazes não só pelo alcance, 

mas pelo ferimento causado. As espadas eram bens bastante preciosos e que iam 

além do caráter bélico. Foram intimamente associadas a muito mais do que a 

guerra; foram associadas à justiça, soberania e poder. Foram muito significativas 

nas relações entre os homens que as portavam. Elas definiam o valor de um 

homem, tanto em nível individual quanto a nível coletivo. Algumas eram 

passadas de geração a geração e outras cremadas junto ao guerreiro por 

acreditarem que todos os objetos queimados na pira com seus donos seguiam 

com eles até Valhala. A importância disso para um guerreiro que morria em 

batalha se dava ao fato de que ele teria com o que lutar ao lado de Odin no 

Ragnarök. 

Os guerreiros mantinham com elas uma relação que era de extrema 

confiança e até respeito, já que toda a confiança de defesa nas batalhas advinha 

de seus armamentos (DAVIDSON, 2004, p. 49), principalmente porque para os 

povos germânicos a batalha era uma questão individual (DAVIDSON, 2004, p. 

59). Daí algumas espadas terem um nome (muitos nomes vão ser preservados em 

sagas e poemas) e até mesmo uma personalidade, criando uma relação com o seu 

dono, chegando mesmo a serem consideradas como uma extensão do próprio 

guerreiro. As espadas podem ser consideradas um reflexo e até mesmo uma parte 

da identidade desse povo e vão estar sempre atreladas a cada dono. Adquirem 

virtudes, se personificam e podem até encarnar países, valores ou ideais. Vão 

possuir vários significados, costumes, e seus donos terão um relacionamento 

íntimo e até mesmo emocional com elas. Não poder contar com sua própria arma 

era uma terrível maldição. A espada era vista como árbitro entre os homens. Até 

nos casamentos germânicos, realizados na era pré-cristã, ela estava presente — 
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neles fincava-se uma espada em um tronco de árvore e o noivo deveria retirá-la 

como símbolo de virilidade, associada à fertilidade também (DAVIDSON, 1960). 

 As facas eram de uso cotidiano, sendo portadas pelas mulheres também. 

No campo de batalha, a eficácia se dava somente em combates mais próximos 

homem a homem. As lanças eram usadas principalmente na ofensiva com o 

intuito de penetrar as linhas inimigas. Algumas tinham certa semelhança com o 

pillum romano, em relação à forma e comprimento. E como quase tudo que se 

fazia na guerra, ela também tinha ligação com a religiosidade, logo, no início da 

batalha lançavam uma lança com o intuito de obter favores de Odin (deus 

associado à guerra). Os escandinavos acreditavam que espadas, escudos e elmos 

podiam ser abençoados pelas divindades pagãs.  O arco e a flecha, apesar de 

marginalizados, tiveram bastante uso e importância nas batalhas por serem 

armamentos estratégicos nas formações de batalha e muito usados nas batalhas 

marítimas. 

O machado era o armamento mais associado aos guerreiros vikings, muito 

em função de estar ligado aos Berserkir e serem bastante usados nas incursões 

marítimas e na pirataria, porém não eram tão utilizados nas frentes de batalha. 

Elmos e escudos eram equipamentos de defesa. Os primeiros eram em formato 

cônico, esférico e alguns apresentavam proteção nasal, nada de asas ou chifres 

como é retratado em HQs, livros, revistas e filmes. Os últimos eram em formato 

circular, com 1 m de diâmetro, feitos de madeira com uma faixa de ferro ao redor 

para dar maior segurança; estes sim são retrados próximos ao que eram em HQs, 

livros, revistas e filmes. 

 

Personagens da guerra 

 

Nesse âmbito de guerra, os berserkir (berserkr, no singular) são os exemplos 

mais famosos de guerreiros vikings. Há algumas hipóteses para o significado, 

uma das quais seria “camisa de urso”, e a outra “sem camisa”. Porém, há 

questionamentos em relação ao “berserkr”, porque o sufixo “berr-“ não 
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designaria a palavra “urso”, mas “nu” (ausência). Dessa forma, a ligação com o 

urso (na primeira explicação) provém do simbolismo e da importância deste 

animal para as tribos de origem germânica, desde a Antiguidade. E a segunda 

explicação, sem camisa ou nu, refere-se ao fato de os berserkers não usarem 

nenhuma proteção nas batalhas. Estavam associados, desta forma, 

principalmente a animais como o urso e o lobo — ao lobo se associavam os 

Úlfhednar; Úlfhedinn, no singular (LANGER 2007; MIRANDA, 2015; LIBERMAN, 

2004). 

O urso e o lobo foram vistos como símbolos de guerreiros valentes. 

Lutavam acreditando que contavam com a proteção de Odin, com fúria 

assassina, possessos, sem qualquer proteção, urrando e mordendo seus escudos, 

tão “loucos” como lobos, avançando contra seus inimigos usando machados 

(somente de uma face, e seria uma arma mais de ataque, sem uma defesa 

opcional). Isso causa um efeito psicológico devastador no inimigo. Provocavam 

medo extremo com uma agressão em estado puro, terrivelmente assustadora e 

com um estilo “suicida”. O culto ao deus Odin (o próprio nome estava associado 

à fúria, tanto no nórdico Ódr quanto no germânico antigo Wodan), a fé em um 

deus xamânico, relacionado à magia, ao êxtase e à metamorfose humana em 

animais, explicaria tal comportamento agressivo. Em algumas sagas são descritos 

como tendo a fúria de lobos ou cachorros durante batalhas. Em um trecho da Saga 

dos Ynglinglos (séc. XIII d. C.), podemos ver essa metamorfose: 

 

Odin poderia fazer que na batalha seus inimigos ficassem cegos, 
surdos ou aterrorizados e suas armas ficassem tão cegos que não 
seriam mais que uma vara, e seus homens avançavam para as 
frentes sem armaduras, onde tão loucos como cachorros ou 
lobos, mordem seus escudos e são tão fortes quanto ursos ou bois 
selvagens e matam pessoas comum golpe, mas nem o ferro nem 
o fogo os detém.  
(STURLUSON, p. 41, 1997. Tradução de Santiago Ibáñez Lluch) 

 

Em outro trecho, só que da Saga dos Volsungos, Sigmund e seu filho Sinflioti 

estão se escondendo na floresta e agem como lobos. Dentro da sociedade, os 
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Berserkir tinham um papel dúbio: eram admirados e odiados. Admirados e 

requisitados pela bravura, fazendo parte de expedições de pirataria ou exércitos 

com formações maiores, tinham um status privilegiado dentro da sociedade, mas 

eram também odiados por serem considerados loucos, agressivos e perigosos. 

 

Símbolos da guerra 

 

Além do temor que já causavam ao chegarem já pilhando, e pelo uso de 

guerreiros como os Berserkir, o uso de cabeças decapitadas causava ainda mais 

terror nos seus oponentes no campo de batalha. A cabeça possui um grande valor 

para muitos povos, simbolizando, segundo Chevalier e Gheerbrant (1986), “a 

autoridade de governar, de ordenar e esclarecer [...] A cabeça simboliza a força e 

o valor guerreiro do adversário, que vinha a coincidir com a do vencedor e a 

decapitação garantia também a morte desse mesmo adversário”. Teria o poder 

de cura em algumas sociedades e também de aterrorizar os inimigos. Segundo 

Davidson (1988, p. 76), na literatura nórdica homens eram frequentemente 

decapitados em batalha ou em um ato de vingança após serem feitos prisioneiros. 

O culto ou a preservação de cabeças humanas e crânios não foi observado 

somente entre os germânicos. Entre os celtas, as cabeças dos inimigos de grande 

valor eram conservadas em azeites e trazidas em carros de guerra. Para eles, 

simbolizava força e o valor do oponente que passava para quem a possuísse. 

Entre os germânicos, a relação com cabeças decapitadas pode ser vista em 

algumas sagas. Muitas menções são feitas num contexto de guerra, vingança ou 

busca de conhecimento. Em algumas sagas, as cabeças falam com seus portadores 

ou no campo de batalha, causando amedrontamento. Em uma profecia na Njáls 

Saga, um ser sobrenatural evoca a imagens de várias cabeças cortadas no campo 

de batalha: “cabeças em abundância / serão vistas na terra...” (DAVIDSON, 1988, 

p. 77). Em outra ocasião, uma cabeça cortada pronuncia um verso. Esses 

exemplos vêm de sagas com um interesse particular nas tradições prechistianas 

sobre o mundo sobrenatural. 
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Algumas cabeças cortadas foram usadas como meio de adquirir 

conhecimento. Segundo Davidson (1988), o uso de cabeças cortadas como meio 

adquirir conhecimento vem de uma tradição antiga de que Odin teria consultado 

a cabeça de Mimir que, segundo a Ynglinga Saga, teria sido decapitada pelo Vanir 

após ser feito de prisioneiro. A cabeça, após cortada, foi enviada de volta pra 

Odin, que a conservou com ervas para que não apodrecesse e fez magia para que 

ela falasse com ele e lhe contasse sobre questões ocultas. O poder de uma cabeça 

cortada e sua capacidade de falar após a separação do corpo, segundo Davidson, 

foi observado tanto na cultura germânica quanto na céltica. 

Tanto germânicos quanto celtas preservavam não só as cabeças, mas os 

crânios também. Segundo Chevalier e Gheerbrant (1986), o crânio “simboliza a 

sede do pensamento e, por conseguinte do poder supremo”. Ainda segundo eles, 

“em numerosas lendas europeias e asiáticas o crânio humano era considerado 

homólogo a abóbada celeste”. No Grimnismál, o crânio do gigante Ymir se 

converteu após sua morte na abóbada do céu. Não somente como busca do 

conhecimento, mas alguns crânios também foram usados para vinganças. Em 

uma passagem da Saga dos Volsungos, Gudrun utiliza os crânios de seus filhos 

com o rei Atli para se vingar dele e humilhá-lo por tê-la utilizado para matar seus 

irmãos. O crânio representa, ainda, o símbolo da mortalidade humana, mas 

também o que sobrevive depois da morte. Assim, possuir o crânio do inimigo é 

mais do que um troféu, é a conquista do que há de mais alto e de todo germe de 

existência.  

A importância desse uso da cabeça como busca de inteligência, juntamente 

com seu uso como um troféu de batalha, trazendo a sorte e aumentando a 

reputação de seu possuidor, é percebida nas primeiras tradições ligadas a 

guerreiros e a batalhas entre os celtas e os germânicos. Essa concepção da cabeça 

como detentora de conhecimento e uso em campos de batalha como forma de 

amedrontamento e troféus foi preservada na arte (há muitas cabeças esculpidas 

e rostos semelhantes a máscaras como uma força aterrorizante), nas sagas e nas 
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lendas. Entre os povos germânicos, a concepção do enforcado como meio de 

adquirir conhecimento oculto ganhou mais proeminência em relação aos celtas. 

 

Religiosidade na guerra 

 

A religiosidade é parte constituinte e muitas vezes fundamental para as 

sociedades; em algumas, ela até direciona ações no âmbito político. Em certa 

medida, o modo pelo qual os escandinavos guerreavam pode ter sido 

“influenciado” ou estava ligado com a religiosidade praticada por eles, levando 

em consideração que, em alguns momentos, eram usados encantamentos rúnicos 

para proteção de armas, entre outros aspectos. 

O esforço na guerra entre os germânicos também está atrelado de certa 

forma à sua religiosidade, pois entre os vikings não existia a noção do “nada” 

após a morte — para eles, a morte não era jamais um termo absoluto nem mesmo 

de ruptura radical; era considerada uma simples mudança de estado (LANGER, 

2015). Como exemplo, os guerreiros mortos com honra nos combates seriam 

levados pelas valquírias (o termo deriva-se do original nórdico valkyrja, pl. 

valkyrjar, que significa “aquela que escolhe os mortos”) ao Valhalla. Nesse 

sentido, essa ida poderia ser vista também como uma “recompensa”. Sendo 

assim, morrer sem honra, fugindo, era um fato indesejado e vergonhoso. A 

relação entre os escandinavos e os deuses era uma relação “contratual” que 

consistia basicamente em uma relação “dou para que me dês”. O escandinavo 

escolhia um fulltruí (protetor), com quem mantinha relações de tipo muito pouco 

comum, o chamava de seu amigo querido (kaeri vinr) e até levava um amuleto 

com sua imagem. 

Ao examinar vestígios da feitiçaria praticada pelos antigos noruegueses, 

no tange ao seu significado, função, prática e praticantes, e ainda a uma noção de 

um “empoderamento sobrenatural da violência”, essencialmente a preparação 

física da guerra foi apoiada por uma estrutura de rituais destinados a produzir 

sucesso na batalha. A religiosidade praticada possuía, em alguns aspectos, 
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características xamânicas, que de certa maneira estavam relacionadas à guerra no 

que se refere ao transe dos berserkir durante as batalhas. A magia escandinava foi 

a arte de fornecer o poder que assombra e interfere em nosso mundo. 

Geralmente, os especialistas em magia eram pessoas à margem da sociedade: o 

xamã, o guerreiro berserker, as praticantes de seiðr [um ritual mágico de tipo 

divinatório e profético com conotações xamanistas, criado pela deusa Freyja, 

praticado principalmente por mulheres e descrito muitas vezes como feitiçaria 

realizada para “ferver” certos objetos imputados de poderes mágicos (LANGER, 

2005, p. 69)], todos representam figuras marginais, associados a poderes 

sagrados, existindo como párias. 
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Arquétipos das figuras femininas na Era Viking 
 

Angele Rhoden 

 

A grandeza das deusas mitológicas, assim como das imagens arquetípicas 

descritas por Jung, está na eternidade de sua essência e em sua permanência na 

mente humana. As imagens simbólicas dos arquétipos enriquecem e ampliam 

nossa consciência; elas tem diferentes aspectos do si-mesmo e o seu 

conhecimento permite à mulher compreender e desvendar seus próprios 

sentimentos e recuperar seu Eu. Despertar para a mitologia significa estar 

desperto para a realidade da vida. 

 Com base nesta observação, podemos apontar as figuras femininas da Era 

Viking como ponto de partida para estabelecermos relações entre elas e a teoria 

dos arquétipos femininos explorada por Bolen (1990) através de Jung. A partir 

deste cenário, buscou-se identificar iconografia a fim de representar esta 

ancestralidade do feminino através dos seus símbolos. 

 O inconsciente coletivo é uma figuração do mundo, representando a um 

só tempo a sedimentação multimilenar da experiência. Com o decorrer do tempo, 

foram-se definindo certos traços nessa figuração. São os denominados arquétipos 

ou dominantes, os deuses, isto é, configurações das leis dominantes e dos 

princípios que se repetem com regularidade à medida que se sucedem as 

figurações, as quais são continuamente revividas pela alma.  Os arquétipos quase 

sempre se apresentam em forma de projeções e imagens (JUNG, 2014).  

 Ainda de acordo com Jung (1964), arquétipo é uma organização das 

formas primitivas e inatas que foram derivadas da herança do espírito humano, 

ao longo da história da evolução, levando em consideração o desenvolvimento 

biológico, pré-histórico e inconsciente da mente humana primitiva, na qual se 

aproxima a psique humana à dos animais. Desta forma, o arquétipo compreende 

uma tendência instintiva que se apresenta através da imagem simbólica. As 

imagens coletivas e os motivos mitológicos têm a sua base na mente primitiva, 
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sendo que os arquétipos criam as religiões e mitos. A sua origem não é conhecida; 

e eles se repetem em qualquer época e em qualquer lugar do mundo — mesmo 

onde não é possível explicar a sua transmissão por descendência direta ou por 

‘fecundações cruzadas’ resultantes da migração. 

 A psicologia junguiana torna consciente que, respectivamente, a força 

arquetípica feminina que há no homem como anima e a força arquetípica 

masculina que há na mulher denominada animus (SILVEIRA, 1997). Assim, tanto 

as mulheres como os homens são influenciados por poderosas forças interiores, 

os arquétipos, que podem ser personificados pelos deuses e neste caso em 

destaque, tratando-se do feminino, as deusas. As forças exteriores ou estereótipos 

são os quais a sociedade espera que as mulheres se conformem com 

determinados padrões de comportamento. Como resultado, a mulher se vê entre 

dois campos de influência: intimamente por arquétipos divinos e exteriormente 

por estereótipos culturais. As deusas são forças poderosas e invisíveis que 

modelam o comportamento e influenciam as emoções. O conhecimento delas no 

interior das mulheres é um ramo novo de conhecimento sobre as mulheres que 

vêm crescendo (BOLEN, 1990). 

 Os mitos ainda são contados há milhares de anos e permanecem correntes 

e pessoalmente relevantes, porque há uma ressonância de verdade neles sobre 

experiências humanas compartilhadas. A presença de padrões arquetípicos 

comuns em todos os povos constata as semelhanças nas mitologias de muitas 

culturas diferentes. Como padrões preexistentes, eles influenciam o modo como 

nós nos comportamos e como reagimos aos outros.  

 A mitologia germano-escandinava tem sua principal fonte para estudo as 

sagas e as Eddas, que consistem em uma coletânea de poemas e textos de autores 

anônimos reunidos de várias partes da Escandinávia, datados por volta de 1170 

a 1200, um período cristão. Divididas entre a Edda Poética e a Edda em Prosa, as 

Eddas não narram propriamente a trajetória dos povos nórdicos, mas um registro 

das transmissões orais das histórias daquele povo (LANGER, 2005).   
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 As deidades femininas sempre despertaram a atenção dos especialistas em 

História das Religiões. Para Boyer (1995), na realidade, as três grandes entidades 

femininas adoradas pelos vikings — Freya (fertilidade), Frigg (soberania) e Skaði 

(guerra) — foram manifestações diferenciadas de uma mesma deusa primordial, 

que originalmente compunha o panteão da Escandinávia pré-histórica. Freya 

teria recebido os valores mais sexuais e mágicos da divindade primordial, 

enquanto Frigg herdou os aspectos mais familiares, sendo o símbolo da esposa 

por excelência, mas também sendo a senhora do destino. Skaði representava os 

aspectos de sazonalidade da natureza, o renascimento e a renovação das estações 

do ano.  

 As deusas nórdicas possuíam facetas particulares da vida e da atividade 

doméstica. Em geral, elas eram vistas com poderes sustentadores da vida, do 

mundo natural e das comunidades, encorajando a sexualidade e o casamento, 

mantendo uma continuidade entre os ancestrais e a família. Contudo, as 

representações das deusas como figuras totalmente benignas e defensoras das 

mulheres não se sustentam por completo, pois elas também foram interpretadas 

com aspectos terríveis: destrutivas, cruéis, implacáveis, associadas ao 

crescimento e à cura, mas também às forças indomadas da natureza e a aspectos 

selvagens do comportamento humano (LANGER, 2015). 

 Em sua teoria, Bolen (1990) disserta que as “deusas vulneráveis” 

representam os papéis tradicionais de esposa, mãe e filha. São deusas-arquétipos 

orientadas para o relacionamento e suas identidades e bem-estar dependem de 

um relacionamento significativo. Expressam as necessidades que as mulheres 

têm de adoção e vínculo. São sintonizadas aos outros e sensíveis. Cada uma sofria 

a seu modo quando um afeto era rompido ou desonrado. Cada um dos 

arquétipos também se expandiu e pode proporcionar às mulheres um insight 

quanto à natureza e padrão de suas próprias reações a perdas, e um potencial 

para o crescimento através do sofrimento que é inerente a cada uma (BOLEN, 

1990). Relacionando a teoria dos arquétipos femininos de Bolen, Frigg seria a 
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correspondência escandinava da deusa grega Hera, esposa de Zeus, ocupando, 

assim, o arquétipo de Grande Mãe. 

 Temos como primeira imagem feminina a Mãe, o caráter elementar 

positivo do feminino, que caracteriza a mãe acolhedora, carinhosa, nutridora, 

protetora; ligada ao desenvolvimento, ao aquecimento; aos mistérios da 

natureza, da vegetação, das transformações cíclicas. Também é representada na 

forma de animais como a vaca e o porco, vaso-útero, a meia Lua ou Lua cheia, o 

planeta Vênus, os mares, as águas, as cavernas protetoras e locais sagrados. Estes 

símbolos referem-se ao princípio feminino por estarem também ligados ao 

renascimento e ao útero feminino. Estão relacionadas também as atividades de 

proteger algo, como fazer cestos, trançar fibras, produzir vasos, vestimentas para 

o corpo e o próprio corpo como veste da alma, assim como as de preservação, 

ligadas à alimentação, à agricultura, estocagem de alimentos e finalmente ao 

fogo, com a função de aquecer e proteger (NEUMANN, 1996). 

 De acordo com Langer (2015), Frigg era a deusa escandinava da fertilidade 

da terra, protetora das famílias e das tribos. Seu nome significa "A bem amada", 

a suprema Deusa Mãe dos deuses Aesir. Frigg é também a mulher de Odin, mãe 

do deus Balder e madrasta de Thor, além de ser considerada uma das maiores 

deusas, ao lado de Freya. Frigg, a grande deusa-mãe, era considerada muito boa 

para ser chamada na hora do parto pelas mulheres casadas e era representada 

portando elementos que lhe são atribuídos, como as penas, o fuso do tear tecendo 

as nuvens, seu cinto de ouro que segura um molho de chaves, objeto que 

identificava a dona da casa (AGUIAR, 2011), e as joias elaboradas, que são sinal 

de nobreza.  

 Ainda segundo Aguiar (2011), Frigg se vestia de branco ou de negro em 

função de seus humores. Trata-se se de uma metáfora que revela as facetas dessa 

deusa: uma diurna como Senhora dos Céus e outra noturna como regente do 

universo ctônico. O culto à Frigg era base para todas as uniões legais entre 

homens e mulheres e a base para todos os códigos morais da sociedade 

germânica. Por esta razão, os seguidores de Frigg eram considerados mediadores 



 

 

ARQUÉTIPOS DAS FIGURAS FEMININAS NA ERA VIKING 103 

Angele Rhoden 

Notícias Asgardianas (ISSN: 1679-9313) 

Dossiê: Sagas e Eddas, Número 12 (Série nova), 2017 

ou primitivos advogados que ocupavam uma posição elevada, honrada e 

respeitada pela comunidade. Frigg era a Deusa do amor, da união e do destino. 

 Contava-se que em Fensalir, um lugar mítico nórdico, havia um grande 

tear onde as Nornas, as Senhoras do Destino, enrolavam cordões para que Frigg 

pudesse tecer tanto o destino dos homens quanto as nuvens do céu. O fuso é um 

poderoso símbolo que representa a sabedoria, a virtude e a indústria feminina. A 

tecelagem, para os vikings, foi uma importante fonte de renda que enfatizava o 

poder das mulheres na tradição pagã. Aguiar (2011) ainda relata que a 

transformação da planta (linho) em fio era uma operação mágica e simbólica da 

ligação da vida humana ao Princípio Universal. A tecelagem organiza o caos 

numa rede de relações e conexões.  

 Seguindo a teoria de Bolen (1990), Freya seria a correspondente 

escandinava da deusa Afrodite, a deusa do amor e da beleza, mais conhecida 

pelo nome romano Vênus, pertencente à categoria arquetípica das deusas 

alquímicas. Assim como Freya, era a mais bela e irresistível das deusas. Viveu 

relacionamentos de sua própria escolha e nunca foi ludibriada. Assim, manteve 

sua autonomia como deusa virgem, mas nos relacionamentos era uma deusa 

vulnerável. Sua consciência era enfocada e receptiva, permitindo dupla 

alternância através da qual ambos, ela e o outro, eram afetados. O presente 

arquétipo motiva as mulheres a procurarem intensidade nos relacionamentos, 

em vez da permanência neles; motiva-as a valorizarem o processo criativo e a 

serem receptivas às mudanças (BOLEN, 1990). 

 De acordo com Langer (2015), Freya é a mais conhecida deusa da mitologia 

escandinava e a principal divindade dos vanes, denominada a Deusa Mãe dos 

Vanes. Ela preside o amor e a volúpia e possui uma carroça puxada por gatos, 

mas em outros relatos também aparece montada em um javali. Freya também 

está intimamente ligada à magia seidr, um importante ritual mágico do mundo 

nórdico. Representada como uma mulher atraente e voluptuosa, portando o colar 

mágico Brisingamen, que fora dado à ela pelos anões, feito de ouro e âmbar, 

representa riqueza, abundância e consequentemente o princípio feminino da 
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criação. O âmbar, segundo a mitologia nórdica, era considerado o resultado das 

lágrimas de Freya ao tocarem o mar.  

 Outra representação comum desta deusa é o manto de penas que a 

possibilita se transformar em um falcão. De acordo com Aguiar (2011), símbolo 

solar, o falcão anuncia o caminho ascencional em direção à luz e à gnose. Com 

este manto, Freya encarnava as propriedades da ave e sua capacidade 

sobrenatural de viajar pelos mundos cósmicos. As sacerdotisas da deusa usavam 

capas idênticas ou feitas de pele de animais sagrados no apoio aos processos 

adivinhatórios.  

 Langer (2015) ainda informa que Freya encarna os papéis sexuais, de 

fertilidade, mágicos e de morte do mundo feminino da Escandinávia medieval. 

Ela seria conectada ao destino, ao céu, à Terra e à Lua, sendo tanto maligna 

quanto benévola. No período de transição do paganismo ao cristianismo na 

Escandinávia, os aspectos positivos de Freya foram transferidos diretamente 

para a figura de Maria, enquanto seus aspectos negativos (aos olhos do 

cristianismo) foram transformados em características de feiticeira e 

posteriormente de bruxa. Esta deusa também comandava as valquírias nos 

campos de batalha, reclamando para si metade dos heróis mortos.  

 Segundo Aguiar (2011), Freya tanto simboliza a terra fértil como a vastidão 

assombrosa do mar. O mar e o desejo sensual personificado na deusa tem uma 

relação direta com o temperamento intempestivo, misterioso e potencialmente 

dominador que ambos transmitem. Freya é uma mãe, mas não no contexto do 

princípio da maternidade; ela mesma é matriz fundadora de uma linhagem, 

qualidade imprópria para uma divindade feminina que fora acolhida no seio de 

um panteão de liderança masculina. A sua personalidade é imperativa e 

transmite uma estranha, mas comovente, liberdade sem os constrangimentos de 

uma posição meramente doméstica. Freya anuncia a emancipação da mulher 

com uma surpreendente altivez. 

 O grupo arquetípico denominado por Bolen (1990) de “deusas virgens” 

representa a qualidade de independência e autossuficiência das mulheres. Ao 
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contrário das outras deusas, essas não eram suscetíveis de se enamorarem. Os 

afetos emocionais não as desviavam daquilo que consideravam importante. Não 

eram atormentadas e não sofriam. Como arquétipos, elas expressam a 

necessidade de autonomia e capacidade que as mulheres têm de enfocar sua 

percepção naquilo que é pessoalmente significativo. Representam meta 

direcionada e pensamento lógico, o que as torna arquétipos de realização 

orientada. São arquétipos femininos que procuram ativamente seus próprios 

objetivos. Elas ampliam nossa noção de atributos femininos para incluir 

competência e autossuficiência. 

 A deusa escandinava do inverno, montanhas e da caça, Skaði é a 

personificação da força, coragem e resistência. Ela envolve este período de 

tempestade, escuridão e desafio. Alta, bela, guerreira ímpar e caçadora, a deusa 

era temida pelos demais deuses e possuía uma força a ser reconhecida. 

Determinada a vingar a morte de seu pai, que tinha sido assassinado pelos 

deuses, ela invadiu a sua cidadela para exigir compensação por sua perda. 

Amedrontados, os deuses lhe ofereceram um casamento e a morada em Asgard 

como forma de se desculparem. 

Alguns pesquisadores analisam a narrativa do mito de Skaði como uma 

inversão nas funções sociais dos homens e mulheres. Quando seu pai é morto, é 

Skaði quem veste a armadura e sai em busca de vingança, ação normalmente feita 

por algum homem, parente da vítima. A compensação em forma de casamento 

ocorre com a oferta de uma noiva e, nesse caso, há ainda a feminilização de Njord, 

sendo oferecido a Skaði. Aspectos estes que denotam a aura bélica e imponente 

desta deusa (LANGER, 2015). 

 Skaði é representada usando cota de malha, elmo, e porta arco e flechas. 

Ela é tempestuosa, imprevisível e implacável. Skaði também representava os 

aspectos de sazonalidade da natureza, o renascimento e renovação das estações 

do ano, a sua compreensão de que ali há um ciclo das estações na vida, e que o 

inverno é uma parte essencial desse. E assim como a deusa grega Ártemis, Skaði 

é uma personificação do espírito feminino independente. O arquétipo que ela 
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representa possibilita a uma mulher procurar seus próprios objetivos num 

terreno de sua própria escolha (BOLEN, 1990). 

 Ainda seguindo neste arquétipo de "deusa virgem", pode-se citar as 

valquírias. A imagem positiva do arquétipo maternal se transforma em negativa 

e tudo que era estável e imutável se torna privação, e é percebido como Mãe 

Terrível, ligada aos aspectos de morte, dor, sacrifício, noite, subterrâneo, 

profundezas aquáticas, taça sacrificial. Neste aspecto, o crânio também é um 

símbolo muito presente até mesmo como acessório nas vestimentas das deusas, 

mas não é meramente uma imagem da morte. Também encontram-se aqui, como 

símbolos, alguns animais como abutre, corvo, ursa, a serpente e o dragão. Figuras 

como a ‘bruxa velha’, demoníaca, as deusas mortíferas do mundo inferior e as 

valquírias guerreiras (NEUMANN, 1996).  

  Dentro da perspectiva do mundo escandinavo, as valquírias sempre 

foram motivo de temor e fascínio aos homens. Com uma clara associação com o 

combate, as servas de Odin são a representação ideal quando se trata das 

representações da mulher guerreira. Ao entrar nesta esfera que é normalmente 

caracterizada como masculina, vemos que tais personagens possuem diversas 

facetas que lhes concedem poderes tanto dentro e fora do mundo marcial 

(LANGER; NEIVA, 2012). 

 Normalmente eram retratadas no século VIII como guerreiras, portando 

escudo, espada e elmo. Elas obedeciam às ordens de seu deus e senhor, decidindo 

os vitoriosos e os derrotados segundo o que lhes era dito, além de conduzir heróis 

e reis para o Valhalla (DAVIDSON, 1988). Podemos perceber as valquírias como 

tecelãs do destino dos homens, sendo comparáveis às Nornas. Verdadeiras 

agentes da morte, escolhendo quais guerreiros tombarão no campo de batalha, 

cujo símbolo principal é a lança, o maior atributo do deus Odin (LANGER, 2004). 

 De acordo com Boyer (1997), a figura da valquíria é da matadora de 

homens, mas é, ao mesmo tempo, uma sedutora: não há quem resista a seus 

encantos propriamente mágicos. Bergen (2006) propõe uma forma de 

percebermos a valquíria, caracterizando-a como a “amazona germânica”, um 
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desafio ao mundo masculino, onde a mulher transpõe o que lhe cabe na 

sociedade, entrando em combate e possuindo proficiência em armas. A valquíria 

em si é uma figura transcendente, capaz de ir e voltar de seu mundo de serventia 

para o mundo masculino do sangue e da guerra, tornando-a assim uma imagem 

muito popular na literatura nórdica. 

 Na iconografia da Era Viking, percebemos dois tipos de representações 

básicas destas personagens, a de servidoras do Valhala, seguindo um modelo 

feminino e doméstico, e a de mulheres armadas. Percebe-se claramente estes 

seres femininos portando elmos, lorigas, escudos, espadas e lanças. Nas 

representações visuais do final da Era Viking e do início da cristianização, as 

cotas de malha, os escudos, as espadas e os capacetes desaparecem, 

permanecendo apenas a lança. Sem a loriga, surgem longos vestidos tipicamente 

femininos (LANGER, 2004). 

 Escritores, pintores, intelectuais e acadêmicos acabam fascinados por este 

padrão de comportamento, fundindo a fantasia da mulher guerreira da literatura 

e mitologia escandinava com a realidade. Em outra perspectiva, os artistas 

germânicos e escandinavos buscavam referenciais que consolidassem as novas 

sociedades, tornando as mulheres das sagas o protótipo mítico e idealizado das 

próprias nações. Aqui se percebe a influência direta de um imaginário 

popularizado durante o século XIX e que se tornou marcante na arte ocidental, a 

mulher viking como livre, forte, intrépida, independente e transgressora. 
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ENTREVISTAS 
 
 

História e Sagas Islandesas: 
Entrevista com Mariano González Campo 

 

Tradução do espanhol por Pablo Gomes de Miranda. 

 

 
Mariano González Campo 

Doutor em Letras pela Universidade de Valladolid, Espanha. 

 

1) NEVE: As traduções das sagas para a língua espanhola possuem uma boa receptividade 

entre os acadêmicos que se dedicam a estudar a literatura nórdica ou alguns destes pes-

quisadores são defensores de que esse corpus só pode ser estudado em sua língua original? 

 

Dr. Mariano González Campo: Depende do tipo de especialista ao qual nos di-

rigimos. Claro que para um filólogo é imprescindível enfrentar o corpus literário 

norreno a partir da língua original. Entretanto, não podemos esquecer que as tra-

duções para outras línguas modernas são muito úteis para historiadores, arqueó-

logos, antropólogos e outros especialistas que, a rigor, não precisam do conheci-

mento em norreno para as suas investigações. De todo modo, a consulta aos tex-

tos originais é, antes ou depois, imprescindível para poder estabelecer as nuances 

de todo tipo. Por isso, sempre que posso, procuro facilitar essa consulta publi-

cando edições bilíngues de minhas traduções. Assim eu fiz com a Blómstrvalla 

saga, a Óláfs saga kyrra, a Guta saga, a antologia de baladas épicas feroesas e mais 

alguns textos. 
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2) NEVE: Desde o século XIX as sagas islandesas foram utilizadas pelos historiadores e 

arqueólogos como fontes para o estudo do passado nórdico na Era Viking. Diversas críti-

cas foram estabelecidas para esse referencial nas últimas décadas, apesar de alguns pes-

quisadores em línguas neolatinas (como Patricia Pires Boulhosa, “Sagas islandesas como 

fonte da História da Escandinávia Medieval”, Signum 7, 2005) defenderem o referencial 

de que são fontes históricas do período em que foram escritas, mas também são testemu-

nhos de períodos anteriores. Como você percebe essa questão da relação entre História e 

ficção nas sagas islandesas? 

 

Dr. Mariano González Campo: Me parece um assunto muito interessante. Há 

que se ter em conta que os gêneros das sagas do tipo mais “realista” ou histórico 

(Íslendingasögur, Samtíðarsögur, Byskupasögur etc.) oferecem informações 

históricas e antropológicas muito úteis para o estudo da Islândia Medieval. Claro 

que as vezes é difícil distinguir entre a realidade e a mera ficção, porém a própria 

mescla entre ficção e realidade também proporciona informações muito 

interessantes sobre os mecanismos da mentalidade islandesa medieval e, por 

consequência, é interessante para o estudo da História das Ideias. Eu sempre 

sustentei que as sagas islandesas funcionam perfeitamente enquanto documento 

etnográfico de uma época, um lugar e uma mentalidade se soubermos tratá-lo de 

modo adequado. 

 

3) NEVE: Na “Saga de Hervör”, publicada por você em 2003, foi incluída a tradução do 

“Cantar de Hervör” que trata da representação medieval da relação entre os vivos e os 

mortos na sociedade nórdica antiga. Essa tradução procurou manter a mesma métrica do 

original ou, no caso, houve algum tipo de adaptação? A tradução ficou muito distante do 

sentido original ou não? 

 

Dr. Mariano González Campo: É praticamente impossível manter a mesma mé-

trica de um texto poético norreno em uma tradução realizada para uma língua 
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moderna... e mais difícil ainda se é para uma língua neolatina, quer dizer, não 

germânica. Normalmente o melhor é procurar conservar e respeitar o sentido 

original do texto, em vez de desvirtuá-lo ao tentar reproduzir inutilmente o seu 

aspecto formal. Eu traduzo os poemas da forma mais literal possível, procurando 

sempre dotá-los de um certo gosto poético em espanhol, porém quase nunca 

tento reproduzir as aliterações etc... porque isso significaria ter que reformular e 

modificar o conteúdo do texto original. Na poesia, o melhor é realizar uma edição 

bilíngue na qual se pode ter acesso simultâneo ao aspecto formal e ao conteúdo. 

 

4) NEVE: Professor, em sua tese sobre a Blómstrvalla saga, a questão do fantástico é 

bastante abordada, nesse sentido, podemos pensar que os usos de “ficção latente” — ele-

mentos que são considerados absurdamente ficcional, principalmente, por leitores mais 

contemporâneos — podem vir tanto como um traço da memória e da tradição oral, mas 

também como um instrumento de estética cristã para uma aproximação com os leitores? 

 

Dr. Mariano González Campo: É um erro considerar a ficção literária como algo 

totalmente independente do mundo “real”. Como acertadamente disse o profes-

sor alemão Karlheins Stierle, “a autorreflexividade da ficção não implica a sua 

autonomia na relação com o mundo real. O mundo da ficção e o mundo real estão 

relacionados de maneira que um é o horizonte do outro: o mundo aparece como 

horizonte da ficção, e a ficção como horizonte do mundo. Só ao compreender essa 

dupla perspectiva é que está delineado o cenário de recepção dos textos de fic-

ção”. Isso implica que, com frequência, a ficção é um receptor muito válido de 

tradições orais arcaicas, que de outro modo estariam perdidas para sempre e, 

claro, que essas tradições por sua vez se baseiam em acontecimentos históricos 

primordiais, embora tenham sido distorcidas ao longo do tempo. Nem mesmo 

uma obra de ficção manifesta como O Senhor dos Anéis pode se considerar “nada 

mais” que ficção: a própria língua em que essa obra está escrita (o inglês) é real, 

e, portanto, remete a toda uma realidade cultural que frequentemente se reflete 

nessa obra de ficção. Em relação ao cristianismo nos textos de ficção, quase pode-
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se dizer que sem o cristianismo e a cultura escrita que ele introduziu no Norte, 

hoje em dia não teríamos possivelmente nenhum tipo de literatura norrena, nem 

histórica, nem ficção. 

 

5) NEVE: Ver o autor cristão das riddarasögur por muitas vezes é latente, mas quais 

medidas metodológicas ou até que ponto se consegue separar ou analisar seu relato como 

parte de uma composição voltada para o cristão, em que reside a difícil fronteira entre 

“fabricação autoral” e relatos memorialísticos? 

 

Dr. Mariano González Campo: Essa fronteira é muito difícil de estabelecer, e 

talvez, inclusive, seja desnecessário ou contraproducente fazê-lo. Até os relatos 

“memorialísticos” como, por exemplo, as baladas tradicionais, possuem um au-

tor que é aquele que cada vez os recita e, consciente ou inconscientemente, os 

recria ou “refabrica”, dando-lhes a sua própria marca pessoal, mesmo que tais 

relatos se insiram, por sua vez, em uma suposta “memória coletiva” impessoal e 

supostamente perene. Eu creio que a questão não é separar uma coisa de outra, 

sem estudar ou compreender como interagem ou se influenciam mutuamente em 

um processo dinâmico. 

 

6) NEVE: Em sua tese, capítulo seis, você trata dos aspectos históricos da Blómstrvalla 

saga, onde podemos ver a preocupação com o contexto político que lhe levou a uma inves-

tigação acerca das ligações entre as cortes de Afonso X e Hákon Hákonarson, firmadas na 

viagem de Kristín que saiu da Noruega para casar-se com Felipe de Castela. Ainda que a 

sua preocupação principal se enverede por questões no campo das traduções, gostaria de 

saber acerca das possibilidades investigativas, principalmente históricas, relacionadas às 

riddararsögur e que tipo de discussões teórico-metodológicas vem sido publicadas para 

possibilitar o trabalho com esse tipo de fonte. 
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Dr. Mariano González Campo: A relação entre as riddarasögur e a história é 

muito conflituosa. Não podemos esquecer que esse gênero literário é o mais “fic-

tício” de todos os existentes, inclusive mais que as fornaldarsögur, das quais algu-

mas ao menos se remetem, ao seu modo, a acontecimentos e personagens mais 

ou menos históricos. Portanto, o nome de lygisögur (histórias de mentiras), como 

também são conhecidas, é bastante adequado sempre e quando não feita uma 

interpretação depreciativa da mesma. Na minha tese sustento a hipótese de que 

a Blómstrvalla saga pode ter correspondido originalmente a um relato recitado no 

noivado da princesa Kristín da Noruega com o infante Dom Filipe de Castela, tal 

como se indica no prólogo dessa saga. Contudo, apesar de todos os indícios que 

aponto nesse sentido, tampouco podemos excluir o mais provável: que esse pró-

logo não seja mais que uma mera ficção com pretensões de legitimidade histórica, 

ao modo do que também ocorre em muitos livros de cavalaria castelhanos. Por-

tanto, o interesse principal das riddararasögur não está em estabelecer alguns pre-

tendidos fundamentos históricos para os seus relatos (coisa que com frequência 

é praticamente impossível), mas em estudar a interessantíssima rede de conexões 

e empréstimos literários existentes entre os diversos países europeus acerca de 

um gênero literário (o da cavalaria) bastante popular, sobretudo em torno dos 

séculos XVI e XVII. 

 

7) NEVE: Fica clara, na introdução de sua tese, a escassez de trabalhos acadêmicos, até 

aquele momento, em pesquisa a nível de pós-graduação, em estudos escandinavos medie-

vais: David Cintado Fernández escreveu sobre mito e folclore nórdico, Teodoro Manrique 

Antón pesquisou a magia na saga de Gísli Súrsson. Em compensação, o número de tra-

duções de sagas e narrativas da literatura nórdica medieval para o espanhol é elevado. 

Como você entende essa desigualdade entre esses trabalhos de natureza tão diferentes? Há 

uma carência do público não acadêmico sobre informações especializadas? Como o conhe-

cimento acadêmico é absorvido pela população que possa se interessar pela pesquisa aca-

dêmica? 
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Dr. Mariano González Campo: O principal problema que temos na Espanha é 

que a Academia não se interessa pelos estudos nórdicos, apesar dos esforços de 

alguns professores de maneira isolada. A razão mais banal é de que “não há di-

nheiro para apoiar esses estudos”, porém isso não deixa de ser uma mera des-

culpa, especialmente quando vê que sim, há dinheiro para outras coisas bastante 

absurdas, ou apenas sem demanda cultural nem social. Sei que há muitos espa-

nhóis que desejariam estudar línguas e literaturas nórdicas na Espanha, porém, 

lamentavelmente, é impossível fazê-lo na situação de hoje e precisam estudar na 

Escandinávia, o que geralmente é bastante complicado sem recursos econômicos 

sólidos (especialmente bolsas). É certo que, hoje em dia, há poucos especialistas 

em estudos nórdicos na Espanha, porém esses poucos especialistas são, de modo 

geral, muito prolíficos e traduzem bastante. Ou seja, há bastantes traduções de 

poucos tradutores. Isso talvez possa explicar ao paradoxo que aludes. Ademais, 

há que ter em conta que atualmente os vikings estão na moda graças a séries de 

televisão como Vikings ou a estilos musicais como o Viking Metal etc... isso explica 

porque há na atualidade uma considerável demanda de traduções da literatura 

nórdica medieval entre os leitores espanhóis e essa demanda propicia, por sua 

vez, que haja um maior número de editoras interessadas em publicar essas tra-

duções, algo quase impensável alguns anos atrás. Como vê, no caso da literatura 

norrena, o acadêmico e a cultura popular se reforçam mutuamente, com as suas 

luzes e as suas sombras. 
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As Eddas e suas ressignificações: 
Entrevista com Maria Adele Cipolla 

 

Tradução do italiano por Lorenzo Sterza. 

 

 
Maria Adele Cipolla 

Professora de Filologia Alemã no Departamento de Línguas e Literatura Estrangeiras da 
Universidade de Verona, Itália. 

 

1) NEVE: Professora, como é o atual panorama dos estudos nórdicos medievais na Itália, 

incluindo História e cultura da Era Viking, mitologia nórdica e sagas islandesas? 

 

Profa. Maria Adele Cipolla: Estas áreas de estudos são parte dos programas 

universitários, Bachelor’s degree e Master’s degree, de Filologia Germânica e de 

Literaturas Nórdicas. O primeiro dos dois, o meu, faz parte das matérias 

curriculares dos estudantes dos departamentos de Línguas e Literaturas 

Estrangeiras, nos quais a cultura nórdica tem sempre um grande sucesso. A 

cultura nórdica teve difusão entre a classe culta italiana desde o fim dos anos ‘80 

do século passado. Em destaque as traduções comentadas e publicadas em uma 

das coletâneas mais prestigiadas da Editora Einaudi de Turim: Os escaldos, 

Beowulf e Saxo Grammaticus, organizados pela grande escandinavista e 

comparatista Ludovica Koch; e as coleções das sagas islandesas organizadas por 

Giorgio Dolfini. Sucessivamente, um grupo de filólogos românicos fundou uma 

importante coletânea de traduções, a Biblioteca Medievale (a qual já mudou de 

vários editores, conseguindo sobreviver, e hoje é publicada por Carocci de 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifmtHEl8_VAhXECpAKHcbdAzQQjRwIBw&url=http://www.dlls.univr.it/?ent=persona&lang=en&id=895&psig=AFQjCNHEaHio0aOzr11mIrmKAdaW0mbDWQ&ust=1502540989227796
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Roma). Sendo que, os editores (sobretudo Mario Mancini, que ensinou em 

Bolonha) sempre tiveram um grande interesse pelas tradições germânicas, na 

coletânea Biblioteca Medievale, junto a centenas de outros textos de vários autores 

vulgares europeus do Medievo (incluindo textos em latim medieval, como o 

Waltharius), saíram a Saga dei Voslunghi (organizada por Ludovica Koch) a 

Vǫluspá e o Grottasǫngr (organizado por Marcello Meli). Além disso, vai 

assinalada a Editora Iperborea de Milão, que publica muita literatura 

escandinava e no geral nórdica (incluídos autores finlandeses), moderna e 

contemporânea, mas há em catálogo também algumas excelentes traduções de 

obras em Old Norse. 

 

2) NEVE: Você está realizando um projeto de tradução da Snorra Edda para o italiano? 

Quais são as metas editoriais deste projeto e como ele se diferencia da tradução publicada 

em 1975 por Giorgio Dolfini?   

 

Profa. Maria Adele Cipolla: Infelizmente o projeto está parado. Entretanto, saiu 

a edição da Upsaliensia de Heimir Pálsson, com a tradução em inglês de Anthony 

Faulkes. Dolfini, como Gianna Chiesa Isnardi (a qual havia realizado uma 

tradução semelhante no mesmo ano), haviam traduzido a edição de Anne 

Holtsmark e Jón Helgason. Trata-se de uma edição parcial: Gylfaginning mais 

mitos dos Skálskaparmál, sem o Formáili (Prólogo) e sem o Háttatal. O meu projeto 

era, ao invés, de apresentar ao leitor italiano não especialista o texto integral, 

segundo um dos manuscritos antigos. Também sendo consciente, da história 

editorial da Edda de Snorri (ou seja, da forma com a qual foi publicada e traduzida 

na Europa), da complexidade da obra, a qual reelabora gêneros poéticos e 

prosaicos (em modo muito inusitado e “perturbante” para o leitor 

contemporâneo, costumado à setorialidade dos saberes). 

 

3) NEVE: Em 2005 você publicou o instigante estudo “L’autore e i codici”, referente aos 

manuscritos da Snorra Edda, suas variações de conteúdo e divisões internas. Dentro dos 
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referenciais da paleografia e da codicologia, o que você aconselha ao pesquisador de 

mitologia nórdica que estuda a obra de Snorri, mas não têm recursos linguísticos para ler 

em nórdico antigo, somente traduções das edições modernas? 

 

Profa. Maria Adele Cipolla: Como dizia, existe a edição com tradução em inglês 

de Heimir Pálsson e Anthony Faulkes (2012), que pode explicar como aparecia o 

texto nos livros medievais. 

 

4) NEVE: Em 2016 você publicou uma coletânea junto a Judy Quinn (“Studies in the 

Transmission and Reception of Old Norse Literature: the Hyperborean Muse in 

European Culture”), reunindo pesquisadores italianos, britânicos, escandinavos e 

alemães para entender o processo de recepção da literatura nórdica do medievo ao mundo 

contemporâneo. A ideia de uma “musa hiperbórea” no mundo ocidental nos mostra que 

o mundo nórdico ainda tem muita força no imaginário contemporâneo, mas até que ponto 

essas ressignificações nos afastam da Escandinávia Medieval? Como você percebe os 

cuidados metodológicos que os pesquisadores devem ter ao estudar a recepção do corpus 

literário do Medievo? 

 

Profa. Maria Adele Cipolla: Musa Iperborea era um título de brincadeira para 

representar as contínuas interseções entre recepção “alta” (científico-acadêmica) 

e “baixa” (através das artes e da mais ampla difusão, acessíveis a um público de 

massa) das antiguidades nórdicas na cultura europeia e no Novo Mundo. Sobre 

as atenções metodológicas, dado que sou uma filóloga textual (com uma 

determinada perspectiva “historicista”, segundo a Escola Filológica Italiana), 

acredito que se deve tentar ler os textos e distinguir os diversos níveis na “história 

da recepção”. É neste sentido que diz respeito o artigo que publiquei sobre a Musa 

Iperborea. 

 

5) NEVE: Em 2011 você participou de um grande projeto internacional, o “Dictionnaire 

des lieux et pays mythiques”, escrevendo dois verbetes: Bjarmaland e Jotunheimr. O 
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primeiro é frequentemente mencionado nas sagas islandesas e se refere a uma região no 

Norte da Escandinávia, enquanto o segundo é uma localidade mítica muito citada nas 

Eddas. Como você percebe esses referenciais imaginários associados às regiões fronteiriças, 

selvagens ou mágicas na literatura nórdica medieval?  

 

Profa. Maria Adele Cipolla: Os dois topônimos possuem histórias diversas, mas, 

é assim mesmo, eles confluem a representar as “zonas limites” do mundo viking, 

ou no geral, humano. 
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NOTÍCIAS 

 

V COLÓQUIO DE ESTUDOS VIKINGS E ESCANDINAVOS 

II CICLO DE PESQUISAS MEDIEVAIS 

I JORNADA DE SIMBOLOGIA RELIGIOSA 

 

 

 

Durante muito tempo os animais foram relegados a temas marginais ou 

insignificantes na Academia. Dentro das atuais discussões sobre ambiente e 

ecologia, as relações dos humanos com o mundo animal estão passando por 

diversas reavaliações, enquanto que historiadores, medievalistas e cientistas das 

religiões nas últimas décadas passaram a estudar os diversos simbolismos que os 

animais desempenharam na História e nas culturas pelo mundo. 

  Os temas animais dominam a imaginação humana desde a Pré-História, 

na qual tem-se registros visuais datados aproximadamente de cem mil anos atrás, 

constituindo o âmago de diversas religiosidades na Antiguidade. No contexto 

medieval, em específico, Michel Pastoureau nos recorda dos usos ideológicos dos 

animais para se entender a própria natureza humana, as contradições e 

ambiguidades da moral, e também como símbolos de alteridade. 
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Com o intuito de promover um espaço de debate acadêmico acerca do 

simbolismo animal nas mais diversas fontes, os grupos NEVE (Núcleo de 

Estudos Vikings e Escandinavos) e VIVARIUM-UFPB (Laboratório de Estudos 

da Antiguidade e do Medievo) têm a honra de reunir pesquisadores, discentes e 

demais interessados no tema. 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL 

  

  03 de outubro de 2017 (terça-feira)   
 

Credenciamento 
Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 14h – 16h 
 
Abertura 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 17h30 
 
Conferência de abertura 

“Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os 
idólatras”: conflitos sociais, simbolismo animal e as reconstruções da narrativa 
primordial sobre a unidade cristã (950-1125) — Prof. Dr. Leandro Duarte Rust 
(UFMT) 
Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 18h 
 
 

  04 de outubro de 2017 (quarta-feira)   
 
Sessão de comunicações 1: Simbolismo animal e mitologia nórdica 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 8h – 10h 
 
Mesa-redonda 1: O simbolismo animal na Antiguidade Clássica 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 10h – 12h 
Coordenação: Profa. Dra. Priscilla Gontijo Leite (UFPB/VIVARIUM) 

• A cruentação em Ajax, de Sófocles — Profa. Dra. Alcione Lucena de 
Albertim (UFPB) 
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• O simbolismo animal através dos símiles homéricos na Ilíada de Ho-
mero — Prof. Dr. Marcos Valério Colonelli (UFPB) 

• Os animais, o sacrifício e a cidade: percepções sobre o sacrifício san-
grento — Profa. Dra. Priscilla Gontijo Leite (UFPB/VIVARIUM) 

 
Minicursos 

Local: salas a definir 

Horário: 14h – 16h 
 
Mesa-redonda 2: O simbolismo animal na Escandinávia 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 16h – 18h 
Coordenação: Prof. Dr. Johnni Langer (UFPB/NEVE/VIVARIUM) 

• Animais e guerra entre os godos — Prof. Me. Sandro Teixeira 
(ECEME/NEVE) 

• Animais, suásticas e símbolos celestes na Escandinávia (séc. V-XI 
d.C.) — Prof. Dr. Johnni Langer (UFPB/NEVE/VIVARIUM) 

• As Representações Simbólicas do Urso na Mitologia Nórdica: notas sobre 
as relações circumpolares entre as culturas escandinavas do séc. XII ao 
XIV — Me. Pablo Gomes de Miranda (PPGCR-UFPB/NEVE/VI-
VARIUM) 

 
Conferência 2 

Do rapto de Europa ao Minotauro — Prof. Dr. Milton Marques Junior (UFPB) 
Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 18h 
 
 

  05 de outubro de 2017 (quinta-feira)   
 
Sessão de comunicações 2: Estudos nórdicos medievais e contemporâneos 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 8h – 10h 

 
Oficina 1: Bestiários medievais & Living History 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 10h – 12h 

 
Minicursos 

Local: salas a definir 

Horário: 14h – 16h 
 
Mesa-redonda 3: O simbolismo animal e a religiosidade 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 
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Horário: 16h – 18h 

Coordenação: Prof. Dr. Fabricio Possebon (UFPB) 

• A Serpente e a Mulher no Mito Criacional, uma análise exegética de Gê-
nesis 3 — Profa. Dra. Fernanda Lemos (UFPB) 

• O simbolismo animal nas religiões afro-brasileiras — Profa. Dra. Dilaine 
Soares Sampaio (UFPB) 

• O sangue no sacrifício animal — Prof. Dr. Fabricio Possebon (UFPB) 
 
Conferência 3 

La cristianización de la Rusia medieval — Prof. Dr. Enrique Santos Marinas 
(Universidad Complutense de Madrid) 
Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 18h 
 
 

  06 de outubro de 2017 (sexta-feira)   
 
Sessão de comunicações 3: Simbolismo animal no Medievo 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 8h – 10h 
 
Sessão de comunicações 4: Simbolismo animal no Medievo e mundo contem-
porâneo 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 10h – 11h30 

 
Oficina 2: Justas de símbolos: análise de formação e utilização da heráldica na 
Idade Média 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 10h – 12h 

 
Minicursos 

Local: salas a definir 

Horário: 14h – 16h 
 
Mesa-redonda 4: O simbolismo animal na Eurásia 

Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 16h – 18h 
Coordenação: Ma. Luciana de Campos (PPGL-UFPB/NEVE/CEIA/Nor-
thern Women Arts Collaborative) 

• Baleias e golfinhos no universo nórdico medieval: elementos sobre simbo-
lismo, cultura e conhecimento ecológico — Dr. Marcos Roberto Rossi 
Santos (UFRB) 
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• Animais e dieta alimentar na Escandinávia da Era Viking e Eurásia — 
Ma. Luciana de Campos (PPGL-UFPB/CEIA/NEVE/Northern Wo-
men Arts Collaborative) 

 
Conferência de encerramento 

Sobre o uso dos bestiários nos comentários aos textos bíblicos no Ocidente cristão 
medieval — Profa. Dra. Raquel de Fátima Parmegiani (UFAL/VIVARIUM) 
Local: Auditório do Centro de Educação da UFPB 

Horário: 18h 
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V CEVE 

http://neveufpb.wixsite.com/simbolismoanimal 

 

BLOG DO NEVE 

http://neve2012.blogspot.com.br  

 

NOTÍCIAS ASGARDIANAS 

http://neveufpb.wix.com/noticiasasgardianas 

 

GRUPO DO NEVE NO FACEBOOK 

https://www.facebook.com/groups/gruponeve 

 

PÁGINA NO FACEBOOK 

https://www.facebook.com/NEVE-Núcleo-de-Estudos-Vikings-e-
Escandinavos 

 

NEVE NO CNPQ 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1520631139904677  

 

NEVE NO ACADEMIA.EDU 

https://ufpb.academia.edu/NEVEN%C3%9ACLEODEESTUDOSVIKINGSEES
CANDINAVOS  

 

NEVE NO INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/montatroll/ 

 

http://neve2012.blogspot.com.br/
http://neveufpb.wix.com/noticiasasgardianas
https://www.facebook.com/groups/gruponeve
https://www.facebook.com/NEVE-Núcleo-de-Estudos-Vikings-e-Escandinavos
https://www.facebook.com/NEVE-Núcleo-de-Estudos-Vikings-e-Escandinavos
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1520631139904677
https://ufpb.academia.edu/NEVEN%C3%9ACLEODEESTUDOSVIKINGSEESCANDINAVOS
https://ufpb.academia.edu/NEVEN%C3%9ACLEODEESTUDOSVIKINGSEESCANDINAVOS
https://www.instagram.com/montatroll/
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