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EDITORIAL: 

O NA chega a sua segunda edição, produto direto do crescimento da 

Escandinavística em nosso país. Entre os meses de outubro e novembro, 

tivemos o primeiro encontro nacional de pesquisadores da área, um evento 

promovido pelo NEVE: o I Colóquio de Estudos Vikings e Escandinavos, nas 

dependência da Universidade Federal Fluminense. Foi uma oportunidade 

ímpar de debate e aproximação entre todos aqueles que se dedicam ou tem 

interesse pela temática, além de proporcionar a visibilidade pública dos 

trabalhos em andamento. Ainda existe muito trabalho pela frente, e certamente, 

as dificuldades futuras não desaparecerão facilmente, mas com certeza a nova 

geração de estudiosos está bem mais comprometida e entusiasmada. Este 

segundo número do NA também já é um reflexo disso, apresentando a 

contribuição de diversos pesquisadores em sua edição, desde a tradução das 

matérias até a elaboração de ensaios e notícias. Agradecemos pela viabilidade 

de mais um espaço para os estudos nórdicos no Brasil. A todos os leitores um 

próspero e fértil Jól! 

Prof. Dr. Johnni Langer (NEVE/UFMA) 
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ENSAIO 

SÃO GONÇALO: A LENDA DE UM ATAQUE VIKING NA GALIZA 

Como em qualquer outra região que tinha sido palco da Idade Viking 

durante mais de cem anos, os sucessivos ataques nórdicos na Galiza entre os 

séculos IX e XI marcaram a memória coletiva e o imaginário popular. Ao ponto 

de, com maior ou menor grau de historicidade, gerarem lendas e contos que 

ficaram associados a devoções populares e a elementos da paisagem. 

 O primeiro ataque viking registrado em território galego data de 844, 

quando um grupo de piratas nórdicos vindos do sul de França atacou a região 

da Corunha. De lá seguiu para Lisboa e depois Sevilha, cidades que voltariam a 

ser alvo de raides em 858 e, possivelmente, em 859. O século X traria novos 

ataques: os vikings chegaram a Tui algures antes de 912 ou 934, eram objeto de 

temor na região de Lugo umas décadas depois e Lisboa voltaria a ser atacada 

em 966, ano em que se deu uma batalha naval no Algarve, entre um bando de 

vikings e uma frota do Andalus. Dois anos depois, o desembarque, na Galiza, 

de um exército nórdico liderado por um homem chamado Gunderedo levou à 

pilhagem de pelo menos parte da região de Santiago de Compostela e à morte, 

em batalha, do seu bispo. O que se seguiu foi um ano de saque que só terminou 

quando, em 969, um nobre de nome Guilherme Sanches tomou a espada e 

liderou os Galegos contra os vikings, que derrotou em local desconhecido. 

Estariam de volta na década seguinte, entrando no rio Douro em 971 e 

percorrendo a costa portuguesa nesse mesmo ano e ainda em 972. E o século XI 

trouxe novos ataques e expedições de piratas nórdicos: estiveram nove meses 

entre os rios Douro e Ave em 1015 e 1016, no interior do Minho em 1016, em Tui 
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algures antes de 1022, na região de Santa Maria da Feira por volta de 1026 e 

outra vez em território galego nas décadas seguintes, no máximo até 1086.  

 Sem surpresa, um período de ataques tão extenso e com vários episódios 

marcantes deixou vestígios na memória coletiva. Originou, por isso, lendas de 

valor histórico variável: algumas não passam de ficção, enquanto outras podem 

ter vestígios de acontecimentos reais ou, quando muito, ser casos de invenção 

local com base em elementos verídicos. E depois há ainda a tradição académica, 

isto é, narrativas que têm sido sucessivamente repetidas por estudiosos pelo 

menos desde o século XVIII e encaradas, por isso, como facto, quando, na 

verdade, o seu fundamento histórico é pouco ou nenhum. No norte galego, a 

lenda de São Gonçalo constitui um bom exemplo desse processo. 

 O conto tem como foco uma ermida localizada no topo de uma colina 

perto de Foz, uma povoação na costa norte da Galiza. No essencial, a narrativa 

diz que, quando os piratas nórdicos chegaram à região, a população local 

procurou refúgio ou auxílio junto de Gonçalo, Bispo de Mondonhedo, cidade a 

cerca de vinte quilómetros para sul. Já de idade e cego, o prelado dirigiu-se para 

a costa em procissão religiosa com os seus fiéis e clero, até um monte de onde 

puderam avistar a frota viking. Confirmada a ameaça, o bispo entregou-se a 

orações, pedindo a Deus que livrasse a população dos piratas e, por cada Ave 

Maria ou por cada estádio da procissão, com Gonçalo a carregar uma cruz, um 

ou mais navios nórdicos afundavam-se, vítimas de uma tormenta que se 

levantara. Chegados ao topo de um monte junto à povoação de Foz, o mesmo 

onde se ergue a ermida, foi dito ao prelado que já só restavam três embarcações 

atacantes (ou uma, de acordo com outras versões), as quais escaparam por 
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pedido do bispo a Deus. Ou, segundo outros, por vontade divina para que os 

vikings soubessem do sucedido e não se atrevessem a atacar novamente. 

Com uma ou outra variação, esta lenda tem sido contada e considerada 

histórica por sucessivos autores há já vários séculos. Foi o caso de Bartolomeu 

Villapol y Vega, em 1665, e ainda González Samaniego, em 1611, que referiu o 

conto e o culto de São Gonçalo a Filipe III de Espanha (Cal Pardo: 2003, 62 e 65). 

Mas não há consenso quanto à data do episódio: Vicetto, por exemplo, sugeriu 

o primeiro ataque viking ao ocidente ibérico, em 844 (1871, 47-8), enquanto 

outros propuseram os meados do século X, como Almazán (1986, 103-6) e 

Morales Romero (2004, 180). Mas já no século XVIII, na España Sagrada, Flórez 

tinha chamado a atenção para o facto de o episódio ter chegado aos seus dias (e 

também aos nossos) mais por via da tradição popular do que por registro 

escrito (Lazcano: 2005, 277). 

A falta de consenso quanto a uma data não é, portanto, o único problema 

enfrentado por quem quer atribuir à lenda um valor histórico, dado que tem 

ainda que lidar com a inexistência de um relato coevo ou cronologicamente 

próximo que fale claramente do episódio. A transmissão terá sido oral durante 

séculos, sujeita à mutabilidade própria dessa forma de preservação da 

memória, e é preciso esperar até ao século XVII até se começar a cristalizar a 

narrativa. E depois impõe-se a derradeira dificuldade de não se encontrar 

registro de um Gonçalo na lista dos bispos de Mondonhedo. Pelo menos não 

antes de 1070, altura em que surge um prelado com esse nome, mas cujo 

comportamento parece ter sido pouco próprio da aura de santidade do Gonçalo 

da lenda (Cal Pardo: 2003, 62). O que, à falta de novas fontes, empurra o 

episódio para o domínio do lendário. 
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Esta conclusão não é nova, dado que foi proposta no século XIX por José 

Villaamil y Castro (1866, 24), mas houve também quem tentasse encontrar 

algum valor histórico por via de uma explicação racional dos acontecimentos. 

Foi o caso de Benito Vicetto, que propôs o desaire de uma frota nórdica na 

região, embora vítima não de um milagre, mas das correntes ou turbilhões da 

costa local (1871, 48). Neste sentido, vale a pena olhar para o relato dos Anais de 

São Bertino, segundo o qual os piratas que chegaram à Galiza em 844 foram 

vítimas de projéteis arremessados pelos habitantes nativos e de uma 

tempestade no mar (Nelson: 1991, 60). Há aqui, portanto, um potencial para 

História escondida atrás da lenda, mas este é o único ponto em que, neste caso, 

as narrativas histórica e lendária podem coincidir. Naquilo que é essencial, um 

bispo de nome Gonçalo com fama de santo, não há fontes documentais coevas 

que o sustentem. 

Assim sendo, torna-se notório o carácter mitológico deste episódio. 

Poderá ter, na sua origem, um fundo de verdade, seja uma tormenta ou as 

correntes locais que afundaram parte de uma frota viking, a que se terá 

seguido, eventualmente, a invenção da narrativa por via da transmissão oral ao 

longo de vários séculos. O suficiente para dar origem ao culto de um santo que, 

embora não sendo histórico (tanto quanto se saiba, pelo menos), é celebrado 

todos os anos no sábado anterior à segunda-feira de Pentecostes (Fernández: 

1991, 58). E a seu tempo o culto foi provido de um túmulo e mural na igreja de 

São Martinho de Mondonhedo, a que se junta a ermida na colina onde, 

supostamente, concluiu Gonçalo concluiu o milagre, junto à povoação de Foz. 

Ermida essa, aliás, de que ficou notícia da sua construção em 1577, não sendo 

certo se se tratava de um primeiro edifício ou de uma reconstrução (Cal Pardo: 

2003, 65). É mais uma dúvida a juntar à lista.  
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Este caso é ilustrativo das dificuldades que por vezes surgem no estudo 

dos ataques vikings na Península Ibérica. Por um lado, a invenção local de 

episódios com base em elementos históricos, sejam eles concretos (como o 

afundamento de navios) ou a memória mais geral da presença de piratas 

nórdicos, permitindo à cultura popular enriquecer as suas narrativas com 

contos de vikings. Por outro lado, a lenda de São Gonçalo ilustra também os 

perigos da tradição académica, na medida em que surgem, ainda hoje, trabalhos 

escritos sobre ataques nórdicos relatados não em fontes medievais, mas sim em 

estudos do século XVIII em diante. O que criou a ilusão de facto ou, se 

quisermos, de uma espécie de argumentum ad verecundiam ou a falácia do 

recurso à autoridade: se autor A disse, então deve ser verdade. Mas o estudo 

académico rigoroso exige sempre o recurso às fontes primárias e essas, as 

medievais, nada dizem de alguns dos ataques que têm sido popularizados por 

obras modernas. 
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A ALIMENTAÇÃO NA ESCANDINÁVIA DA ERA VIKING 

O estilo de vida na Idade Média estava intimamente ligado aos ciclos da 

natureza e do cotidiano. Reportando esse pensamento para a sociedade 

escandinava, podemos observar claramente como as refeições, a quantidade e a 

qualidade dos alimentos regia o cotidiano viking, desde os camponeses até os 

chefes mais ricos. Para analisarmos mais pormenorizadamente a alimentação da 

Escandinavia Medieval é preciso pensar, em primeiro lugar, no cotidiano de 

uma família camponesa: o dia iniciava-se por volta das seis horas da manhã e é 

necessário dar logo inicio aos trabalhos da granja que consistia em alimentar e 

ordenhar os animais, tarefa essa que demandaria no mínimo duas a três horas 

de trabalho. Com o findar das tarefas é, necessário alimentar-se e, por sinal, 

muito bem! A primeira e mais importante refeição do dia acontece por volta das 

nove da manhã (e é denominada dagverđ) e se constitui de papas de cereais: 

centeio, aveia e cevada com pedaços de peixe, majoritariamente arenque 

(Também eram consumidos o salmão e o bacalhau, salgados e secos ou então 

defumados), pães feitos com farinha de centeio ou aveia, leite (fervido ou 

coalhado), mel, frutas como amoras, framboesas e mirtilos e, no caso da Islândia 

havia também o consumo do skyr, uma espécie de queijo cremoso que até hoje é 

consumido e fabricado praticamente da mesma maneira da época da 

colonização viking.  

Eventualmente consumia-se cerveja, mais espessa e amarga, lembrando 

muitas vezes, um caldo grosso, de sabor forte e amargo e nacos de carnes 

ensopadas ou assadas com pão. A segunda refeição seria o jantar, (nåttverđr) 

logo após o término dos trabalhos do dia e, uma ceia por volta das vinte e uma 

horas com uma sopa acompanhada de pão e legumes. Em sua obra La vida 

cotidiana de losvikingos (800 – 1050), Régis Boyer faz um estudo detalhado do 
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cotidiano, tanto de camponeses como de fazendeiros e aristocratas e, não deixa 

de ressaltar a importância das refeições, sua qualidade, alimentos preferidos e 

também ressalta o seu caráter salutar devido as grandes porções de peixe, 

legumes, como cenouras, vagens, beterrabas, alho-poró, nabos e as frutas 

silvestres. Camponeses, fazendeiros e guerreiros vikings alimentavam-se bem, 

mas, os camponeses sempre viviam com o fantasma da fome a rondar suas 

portas e, colheitas ruins, invernos muito rigorosos, pouca caça e pesca também 

eram tormentos constantes em suas vidas e mesas e, bem como as papas de 

aveia com arenque, tão apreciadas pelo deus Thor que aparecem descritas em 

algumas narrativas mitológicas.     

  

Reconstituição de prato da Era Viking: sopa de grãos – lentilhas e alho poró acompanhada por 
pão de centeio não levedado (fotografia e experimento de Luciana de Campos, 2012). 

Nas casas dos camponeses havia uma mesa simples, sem toalhas, copos ou 

pratos revertidos de prata: era servido um pão pesado, com um aspecto rude. 

Elaborado com uma farinha grossa, com grãos partidos em pedaços pequenos 

ou apenas grosseiramente moídos, que muito se assemelha ao que conhecemos 

hoje como farelo de trigo podendo ser até um pouco mais grosso e duro. O pão 

era grosso e pesado, portanto, não era levedado o que reforça o caráter rústico 
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da comida. Além do pão era servida uma sopa, provavelmente feita com 

legumes silvestres: cenouras, nabos, beterrabas, alho-poró e grãos, como 

lentilhas ou feijões. Os legumes – que atualmente só conhecemos a versão já 

geneticamente modificada de cada um deles e, portanto possuem tamanho, 

textura e sabor distintos daqueles consumidos pelos vikings – eram cultivados, 

mas, a maioria deles eram colhidos em um estado selvagem, pois 

desenvolviam-se nas florestas e não necessitavam de cuidados especiais, a não 

ser o tempo de crescerem e amadurecerem sozinhos, no solo silvestre. Para 

acompanhar o pão e a sopa, havia um cozido de carne uma forma comum de se 

preparar esse alimento, que diferentemente do que se é propagado era 

consumido pelos camponeses não sendo alimento exclusivo da mesa 

aristocrática como nos mostra Boyer: 

La carne no era más rara. La norma, sinduda, era manjarla después de cocerla, 

como se ve todavia em Europa central, pero los arqueólogos han encontrado um número 

importante de utensílios para asarla, algunos de cualesson muy originales y prácticos, 

como esa larga varilla de hierro terminada em uma espiral del mismo metal. (BOYER: 

1992 – 98). 

Como Boyer demonstra a carne não estava ausente da mesa – nem de 

camponeses nem de nobres -, havia uma distinção apenas no modo como eram 

preparadas e consumidas. Acredita-se que a aristocracia devia estar 

acostumada ao consumo de carnes de caça, não limitando-se a consumir apenas 

as carnes dos animais criados nas fazendas e, a forma como essas mesmas 

carnes eram preparadas, a utilização de temperos e especiarias vindas de terras 

longínquas seriam um diferencial no preparo da carne. Camponeses contavam 

apenas com legumes, um pouco de manteiga e ervas nativas que não deviam 
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deixar a carne tão saborosa. Cozer a carne nos seus próprios sucos poderia ser 

uma maneira de deixá-la mais saborosa e essa seria uma maneira encontrada 

pelos camponeses de melhor aproveitarem esse alimento. A carne podia ser 

cozida com os ossos preservando assim o tutano, fonte essencial de nutrientes; o 

sangue e os miúdos dos animais também seriam aproveitados no preparo 

tornando assim ainda mais rico o prato e, para camponeses que não podiam 

perder sequer um naco de carne o total aproveitamento dos animais torna-se 

uma necessidade que os auxiliaria a se manterem melhor nutridos.    

Essa refeição nos mostra como os camponeses ainda dependiam muito 

dos alimentos provenientes da floresta para sobreviver apesar de criarem 

animais tanto para terem leite e carne como para arar a terra. Cultivavam os 

campos não somente para a sua subsistência mas, também, para assegurarem 

uma boa colheita e, consequentemente boa alimentação para os seus senhores 

que, seguramente deviam ficar com a melhor e maior parte da colheita 

assegurando para si uma melhor alimentação. Essa distinção presente nos 

regimes alimentares da Alta Idade Média e, aqui mais especificamente da Era 

Viking, é assim descrita pelo medievalista e historiador da alimentação 

Massimo Montanari: 

 Sem dúvida, os regimes alimentares dos diversos grupos sociais revelam 

diferenças quantitativas e qualitativas, revestindo-se até de um valor simbólico preciso 

na cultura da época. Mas, no geral, a variedade de alimentos é garantida, 

principalmente, com um aporte significativo de produtos animais na mesa das classes 

populares. Esse fato é importante porque se trata de um dado insólito na história da 

alimentação. Ao que parece durante a Alta Ida Média os camponeses europeus tiveram 

uma alimentação mais equilibrada do que em outras épocas, passadas ou futuras, em que 
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os cereais constituíam a base da alimentação. Embora seja difícil afirmar que essa 

variedade tenha trazido uma maior segurança material – a despeito das muitas 

dificuldades de uma época marcada por graves flagelos naturais e sociais -, muitos 

indícios parecem confirmar essa hipótese. (MONTANARI: 1998 – 283). 

 . 

Reconstituição de prato da Era Viking: carne bovina ensopada com alho-poró, cebolas cozidas 
em cerveja preta amarga. Acompanha pão de farinha branca levedada e cerveja escura (bebida 
contemporânea, não reconstituída) (fotografia e experimento de Luciana de Campos, 2012). 

Tanto Boyer como Montanari concordam que a alimentação campesina, 

apesar das muitas restrições eram saudáveis e, por que não dizer fartas, o que 

nos auxilia a entender melhor o cotidiano dessas pessoas e também a desfazer 

as falsas imagens propagadas em sua maioria pelo cinema que sempre nos 

apresenta a aristocracia alimentando-se somente de carne assada e vinho, 

mordendo um pequeno pedaço da perna assada de carneiro a e atirando todo o 

resto aos cães que rodeavam a mesa, enquanto os camponeses morrem de fome, 

sem ter absolutamente nada para comer. A literatura, principalmente alguns 

poemas éddicos e diversas sagas islandesas, nos apresentam uma outra 

realidade: a de camponeses que se alimentam de maneira simples mas saudável 
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e que são capazes mesmo com essa rusticidade agradar aos deuses e deles ouvir 

elogios de que a vitela cozida à campesina estava deliciosa. 
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A INFLUÊNCIA DE WAGNER NOS QUADRINHOS 

 A exploração da mitologia escandinava não é exatamente uma novidade 

para os estudiosos do tema. A popularização cada vez mais crescente abre 

novas possibilidades e visões para o trabalho acadêmico, assim como, se faz 

necessária como método de esclarecimento. Valquírias, Odinismo, a ascensão 

de um número ainda maior de bandas que se encaixam no Viking Metal são 

apenas exemplos de como os mitos nórdicos são presentes na atualidade. E é 

impossível falarmos de popularização sem nos lembrarmos do ciclo de óperas 

de Richard Wagner, O Anel do Nibelungo (Der Ring des Nibelungen). Composto 

no total por quatro diferentes óperas, que a citar: Das Rheingold (O Ouro do 

Reno), Die Walküre (A Valquíria), Siegfried e Götterdämmerung (O Crepúsculo dos 

Deuses), que foram amplamente baseado em mitos escandinavos (encontrados 

principalmente na Edda Poética e na Volsunga Saga, que trata da lenda de Sigurd) 

e germânicos (o Nibelungelied, a citar). A história se passa em torno do 

nibelungo Alberich, que cria um anel com o ouro do rio Reno que lhe torna 

capaz de possuir o mundo, enquanto Wotan, o deus supremo de Asgard, deseja 

o anel para si, e elabora um plano para obtê-lo. Todos os acontecimentos 

envolvendo Siegfried e Brunhilde, os personagens principais da trama, são 

consequências deste plano.  

A precisão e o estudo do autor ao compô-las é algo digno de nota, bem 

como a importância que a mesma possui no auxilio na difusão de um ideal 

viking. Diversos filmes e histórias se basearam na visão de Wagner, sejam elas 

no cinema, jogos ou até mesmo em seriados de televisão. E como não poderia 

deixar de ser, sua influência pode ser vista até mesmo nas artes sequenciais (ou 

histórias em quadrinhos, para os leigos), seriados de televisão (a exemplo: Xena, 
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em sua sexta temporada, apresenta personagens da ópera de Wagner. A 

justificativa é simples: Roy Thomas também foi roteirista da série) e outros, 

provando que o fantástico nunca deixará de estar presente e fundamentando o 

fascínio que exerce sobre nós até hoje. 

 

No final da década de 1980, Roy Thomas, conhecido roteirista de histórias 

em quadrinhos (sendo conhecido por seus trabalhos nas eras de ouro e prata 

dos quadrinhos norte-americanos de super-heróis, como Lanterna Verde), 

apresentou uma proposta para a DC Comics de lançar uma versão 

quadrinizada da obra, seguindo a métrica normal da obra. Com a ajuda de Gil 

Kane, igualmente conhecido por seu trabalho tanto com a DC quanto com a 

Marvel Comics, lançam em 1989 o primeiro das quatro edições de “The Ring of 

the Nibelung”. Esse primeiro quadrinho foca-se apenas na ópera inicial, The 

Rhinegold, e as próximas seguiriam a mesma proposta. A edição brasileira fora 

lançada em 2003, contendo os quatro tomos originais em um só livro. 

 Inegável é perceber o esforço empregado. A qualidade dos traços e dos 

cenários feitos por Kane é digna de nota, levando críticos e amante do trabalho 

de Wagner a afirmar que aquela seria a perfeita representação de como ele 

havia sonhado apresentar seu ciclo de operas. O roteiro criado por Thomas não 
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se afasta em nada da proposta de Wagner, ainda que haja uma ressalva a ser 

feita na edição brasileira: na introdução do material, podemos perceber 

claramente uma exaltação exacerbada ao trabalho de Wagner, ao afirmar que os 

contos nórdicos e germânicos por ele utilizados são obras dignas de leitura, mas 

apenas como o autor as representa. Não é de nossa alçada definir ou 

desmerecer tão valioso trabalho empregado na construção do ciclo, mas é tolice 

simplesmente descartar as fontes primárias ou tratá-las com desdém. 

 Como já fora dito anteriormente, a história é uma representação perfeita 

da ópera em si. Wotan, o pai dos deuses, com a ajuda de Loge, rouba o anel do 

nibelungo Alberich, mas é obrigado a entregá-los aos gigantes. Avisado que o 

anel seria a única forma de prevenir a destruição de Asgard, ele elabora um 

plano para que seu descendente mortal, Sigmund, mantivesse uma relação 

incestuosa com sua irmã e o filho gerado por eles seria aquele a recuperar o 

anel. Mas Frigga, deusa do casamento e esposa de Wotan, pede a morte de 

Sigmund, visto que ele cometera pecados indizíveis contra tudo o que ela 

defendia (sua irmã era casada quando eles se reencontraram). O deus, 

contrariado, pede para que sua Valquíria preferida, Brunhilde, esqueça as 

ordens anteriores que lhe haviam sido dadas e mate Sigmund. Ela percebe o 

remorso no pedido de Wotan, e decide salvá-lo, bem como sua irmã e o bebê. 

Quando o deus percebe sua desobediência, a condena ao sono eterno em um 

castelo envolto por um anel de fogo, onde apenas alguém que não conhecesse o 

medo seria capaz de despertá-la e assim tê-la como esposa.  

 Os anos passam e Siegfried é apresentado. Criado por Mime, irmão do 

criador do anel, sua esperança é obter o artefato com o propósito de ter o 

mundo para si. Mas para fazê-lo, deve passar pelo dragão Fafner, um dos 
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gigantes que receberam o anel de Wotan, transformado pelo poder do 

Tarnhelm (um elmo mágico que permitia seu usuário a assumir a forma do que 

lhe fosse útil). Siegfried, influenciado por Mime, reforja a espada usada por seu 

pai e destruída por Wotan, chamada “Necessária”, e dá fim à vida do dragão. 

Com o golpe final, o sangue de Fafner acaba por tocar a pele do herói, e ele se 

torna capaz de entender o canto dos pássaros, sendo que um deles o avisa que 

Mime pretende traí-lo. Siegfried elimina Mime e segue outro conselho do 

pássaro, que lhe informa sobre a existência de Brunhilde. Ele encontra a 

Valquíria, e os dois juram amor eterno. O herói sai em busca de aventuras, mas 

deixa o Anel como prova de sua promessa à Brunhilde. Em troca, ela lhe 

permite usar seu cavalo Grane, e então ele parte.  

 A última parte do quadrinho se inicia com uma visão das nornas e do 

crepúsculo dos deuses, o fim de tudo o que eles conheciam. Siegfried chega ao 

reino de Gunther, e é bem recebido por este. Seu meio-irmão, Hagen, convence 

a também irmã de Gunther, Gunner, a dar uma poção para Siegfried, de modo 

que ele esquecesse da promessa que fizera a Brunhilde. A artimanha é feita com 

sucesso, e o herói não apenas esquece sua amada, mas como se apaixona pela 

irmã de Gunther e promete-lhe que, em troca de um casamento com ela, 

conquistaria Brunhilde para o rei. Utilizando-se do Tarnhelm (o mesmo artefato 

que transformou o gigante no dragão Fafner), ele engana a valquíria e a leva 

para o reino de Gunther. Nesse ponto do quadrinho é mostrado que Hagen é 

filho de Alberich, e seu único intento é recuperar o anel que fora um dia de seu 

pai. Apesar de não explicar como o fato acontecera, subentende-se que Alberich 

e a mãe de Gunther mantiveram uma relação.  
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 Siegfried retorna com Brunhilde, e esta percebe que fora enganada. Ela 

acusa-o de ter quebrado seu juramento ao ter uma noite com ela, obrigando-o a 

jurar pela lança de Hagen que ele estava sendo sincero. O vilão aproveita a fúria 

da mulher enganada e, afirmando fazer de tudo para recuperar a honra que ela 

perdera, descobre o único ponto vulnerável de Siegfried e, durante uma caçada, 

mata-o. As intenções de Hagen são reveladas, e Brunhilde devolve o anel para 

as donzelas, sendo consumida pelas chamas juntamente com Grane na pira 

funerária de Siegfried. 

 O que é importante ressaltar é o trabalho que pode ser utilizado com o 

uso de diferentes mídias no campo acadêmico. Langer, em seu artigo O ensino 

de História Medieval pelos quadrinhos atenta muito bem para a problemática 

vigente no uso de tais recursos: não há um trabalho de desconstrução, o que 

leva o leigo a não perceber o que seria a verdade histórica e o que é criado pelo 

autor, visto à liberdade poética, bem como suas influências sociais. No caso 

especifico do “O Anel do Nibelungo”, sua ambientação e roteiro não são nada 

mais do que representações de Wagner, por si só carregadas de estereótipos, 

que acabaram por determinar o modo de retratar diversas figuras dos mitos 

nórdicos (As valquírias, por exemplo). Ainda assim, analisar tais influências é 

algo fascinante, mas ressalvas são necessárias: eles não se resumem em elmos 

com chifres, hidromel e sangue. Há uma necessidade de aprofundar o 

conhecimento, ou começarmos a perpetuar ainda mais as incoerências que os 

acadêmicos buscam combater. 

 O trabalho de Thomas e Kane, como dito anteriormente, é digno de nota. 

Transcrever todas as emoções e a intenção que Richard Wagner buscou ao 

escrever seu ciclo é tarefa para poucos. O quadrinho é obra indispensável para 
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os amantes da ópera de Wagner bem como aqueles fascinados pelos mitos 

escandinavos, aonde a beleza da arte e o cuidado com a “verdade”podem ser 

encontrados em um só lugar. A leitura agradável e a qualidade soberba que 

leva fãs e críticos a afirmarem que Der Ring des Nibelungen nunca foi tão bem 

retratado é simplesmente um motivo a mais, dentre tantos outros. 
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ESPECULAÇÃO E FRAUDE: AS RUNAS DA AMÉRICA 

O século 19 caracterizou-se por ter sido um momento de grande 

popularização no estudo da escrita de civilizações antigas. Em 1822 foram 

decifrados os hieróglifos do Egito por Champollion e o cuneiforme em 1840. 

Mais do que nunca, descobrir inscrições de povos desaparecidos era uma das 

metas principais dos antiquários deste momento. Com isso, a arqueologia 

oitocentista estava muito associada com o descobrir, analisar e decifrar as 

formas de escrita das antigas civilizações. 

Nesta mesma época, no continente americano, os pesquisadores buscavam 

vestígios de ruínas e cidades perdidas, envoltos na idéia de que este local 

poderia ter sido visitado por europeus em tempos pré-coloniais. Em 1838, o 

dinamarquês Carl Christian Rafn foi o primeiro acadêmico a defender a teoria 

de que os escandinavos estiveram na América do Norte, muitos séculos antes 

de Colombo. As duas sagas islandesas utilizadas por Rafn, datadas da Idade 

Média Central (século 13, saga de Erik e dos groelandeses), relatavam a viagem 

dos escandinavos da Era Viking da Islândia à Groelândia, e desta a uma terra 

muito promissora e rica, repleta de peixes, uvas e pastagens mais a Oeste, 

denominada de Vínland (terra do vinho). Mas em especial, Rafn acreditava que 

a região da Nova Inglaterra (Estados Unidos) foi o local onde os colonos 

nórdicos estiveram assentados, baseado principalmente em um vestígio 

arqueológico muito conhecido na época, a rocha de Dighton (Langer, 2012). 

As idéias de Carl Rafn logo se popularizaram pelo Ocidente. Alguns 

viajantes na época do Brasil imperial, como Debret, e antiquários envolvidos 

com o IHGB, a exemplo de Manuel Porto Alegre e Rock Shuch, defendiam que 

as marcas da pedra da Gávea eram inscrições rúnicas elaboradas pelos vikings 
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(Langer, 2003). Após alguns anos, os acadêmicos abandonaram essas teorias, 

que passaram a ser vistas como fantasias em torno de formações naturais (como 

os letreiros da Ilha do Arvoredo em SC), ou especulações sobre vestígios de 

origem indígena (a exemplo da rocha de Dighton e inúmeras outras pinturas 

pré-colombianas encontradas na América). Mas a partir do final do século 19, 

porém, surgiram outros tipos de evidências da passagem dos nórdicos, desta 

vez de inscrições com o formato, a estrutura e o padrão da escrita rúnica. 

Em 1898, uma laje pesando cerca de 90 quilos foi encontrada em 

Minnesota, Estados Unidos, por um fazendeiro chamado Olof Ohman. Este 

bloco estava coberto de inscrições rúnicas em uma face e na lateral, de forma 

muito semelhante à escrita dos escandinavos medievais. A sua tradução 

aludiria a exploradores que teriam aportado na costa Leste do continente em 

1362. Seriam oito gotlandeses e 22 nórdicos que viajaram para Vinland, fizeram 

um acampamento, e após pescarem, voltam e encontram vários homens mortos. 

Segundo o fazendeiro, a pedra havia sido descoberta emaranhada nas raízes de 

uma grande árvore que havia sido cortada para fazer pasto. Mas para desespero 

do seu descobridor, logo os especialistas declararam as inscrições como sendo 

uma fraude. Em 1907 o pesquisador Hjalmar Holand comprou a laje do 

fazendeiro e lançou uma grande campanha para a reavaliação das viagens dos 

nórdicos ao Novo Mundo, além de publicar muitos livros em defesa da 

autenticidade de Kensington. Existem muitos problemas técnicos nestas 

inscrições: a linguagem não é condizente coma adotada no mundo nórdico 

durante o século 14 e possui diversos erros fonéticos. O maior equívoco do 

fraudador foi ter utilizado a runa geofu para representar a letra A, que na data 

em questão, usava a runa ar para representar o mesmo fonema.  
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1 2 3  

4  

Figura 1: A laje de Kensigton; Figura 2: A inscrição de Heavener; Figura 3: as inscrições de 
Spirit Pound; Figura 4: inscrições de Shawnee e Poteau. 

Assim, tanto historiadores, quanto epigrafistas e lingüistas acabaram 

argumentando em favor da falsificação desta enigmática pedra. O texto contido 

nela não condizia com o estilo de escrita do século 14 – época em que teria sido 

feita. Os desgastes e sulcos das letras também não combinavam com 

equipamentos medievais e possivelmente foram obras de cinzéis modernos. 

Quanto ao seu autor, a grande maioria dos especialistas concordou que teria 

sido o próprio fazendeiro, descendente de nórdicos e que possuía em sua 

residência livros de gramática escandinava antiga. Atualmente a laje de 
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Kensigton encontra-se em um museu construído para abrigá-la em Alexandria, 

Minnesota. 

Em um contexto onde existiam poucas informações críveis sobre as 

incursões escandinavas (as sagas islandesas são narrativas literárias e não 

crônicas históricas), no final do século 19 a absoluta credibilidade em um 

passado idealizado acabou, neste caso, apelando para as falsificações. Mas 

também, já dentro de um panorama consolidado pela arqueologia moderna, as 

inscrições atestam duas evidências conjuntas. De um lado, a materialidade do 

documento escrito – sem ele não há história, não há passado consubstanciado. 

De outro, elas evidenciam que a sociedade em questão, possui marcas de 

civilização – pois a escrita é a base da identificação de um grupo humano 

superior, que venceu a barbárie e transita em um estágio mais evoluído, aos 

olhos da epigrafia romântica, que revelou ao mundo a decifração de 

formidáveis sistemas de escrita pelo mundo. Com isso, o encontro de antigas 

inscrições nos Estados Unidos, sem dúvida, é um grande acontecimento, 

extremamente alardeado pelos jornais e revistas do período. Símbolos de 

mistério, elas evocam um passado alternativo, mas pretensamente superior ao 

indígena. 

No início do novo século, em 1912, novamente surgiram descobertas 

enigmáticas. No vale de Heavener, sudoeste do rio Poteau, em Oklahoma, foi 

encontrado um enorme bloco rochoso com inscrições nitidamente rúnicas. Oito 

letras pertenciam ao alfabeto futhark antigo, a primeira forma de escrita dos 

povos germânicos. Alguns decifradores sugeriram que a inscrição significava 

Glomedal, “vale do Glome”. O problema é que o futhark antigo só foi utilizado 

até o século 8, antes da Era Viking. No momento em que os supostos 
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exploradores escandinavos estiveram na América do Norte, não se 

empregavam mais esse estilo de runas no mundo nórdico. Atualmente a 

inscrição de Heavener é conservada no local original, transformada no Heaven 

State Park, em Oklahoma. Ainda neste estado, durante os anos 1960, foram 

descobertas mais dois pequenos blocos com inscrições, Poteau e Shawnee, 

ambos também sendo consideradas falsificações pelos acadêmicos. 

Uma das mais recentes especulações sobre runas americanas foram um 

grupo de três pedras escritas de Spirit Pound, descobertas perto de Popham 

Beach, no Maine, em 1971. O professor Cyrus Gordon, da Universidade de 

Brandeis, afirmou que se tratava de um texto aludindo a missão de um antigo 

bispo da Groelândia, que viajara para o Novo Mundo buscando a conversão 

dos indígenas, e que seriam encontradas as palavras Hóp e Vinland, nomes que 

aparecem na saga de Erik. Mas sua interpretação foi refutada pelo historiador 

Erik Wahgren, que considerou as runas uma “fraude divertida”, possivelmente 

realizada por universitários no auge da cultura hippie. 

Em 2001, em Minnesota, foram encontrados três sinais rúnicos, AVM, 

muito semelhantes à laje de Kensigton. O museu local criou uma comissão 

especial para averiguar a descoberta, mas logo em seguida, as professoras 

universitárias Kari Gade e Jana Schulman, anunciaram que criaram as 

inscrições durante os anos 1990, quando foram estudantes. Outro caso de 

fraude declarada, também no mesmo estado, já havia ocorrido em 1949, quando 

o fazendeiro Victor Setturlund descobriu um bloco de 34 quilos com uma 

inscrição rúnica aludindo a um acampamento de quatro donzelas numa colina 

da região. Após o epigrafista Johan Holvik declarar o bloco como uma fraude, o 

fazendeiro confessou ter fabricado a mesma. 
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Apesar de todas essas grandes quantidades de falsificações, a presença 

escandinava na América do Norte é um fato incontestável. Durante os anos 

1960, uma equipe de arqueólogos encontrou as primeiras provas definitivas da 

presença dos vikings no continente. Na ilha de Terra Nova, no Canadá, foram 

descobertos os assentamentos de uma antiga colônia, datada de meados do ano 

mil, possivelmente a Vinland das sagas. Até o presente momento, não existem 

evidências concretas da presença nórdica nos Estados Unidos e todas as 

inscrições descobertas no continente americano são consideradas falsificações e 

fraudes epigráficas, segundo especialistas norte-americanos e europeus. Elas 

sobrevivem como marco ideológico da obsessão pela busca das origens 

européias do Novo Mundo, onde a confiança cega em um passado fantástico 

falou mais alto que a realidade, produzindo interpretações equivocadas ou 

apelando para a fraudulência. 
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NOTÍCIAS DE ARQUEOLOGIA ESCANDINAVA 

 

Colonizadores vikings empanturravam-se de focas na Groelândia 

 

Mistério não resolvido: colonizadores nórdicos groelandeses, 

desapareceram súbita e misteriosamente da Groelândia por volta de 500 anos 

atrás. Desastres naturais, mudanças climáticas e a inaptidão de se adaptar, são 

todas teorias propostas para explicar seus desaparecimentos. Mas, agora uma 

equipe de pesquisa dano-canadense tem demonstrado que a sociedade nórdica 

simplesmente não morreu por causa de sua falta de habilidade de se adaptar a 

dieta groelandesa: uma análise isotópica de seus ossos mostra que eles comiam 

focas em abundância. 

“Nossas análises mostram que o nórdico na Groelândia consumia muitos 

alimentos provindos do mar, especialmente focas”, diz Jan Heinemeier do 

Instituto de Física e Astronomia, Universidade de Aahrus. “Mesmo que os 

nórdicos sejam tradicionalmente tratados como fazendeiros, eles se adaptaram 

rapidamente ao ambiente do Ártico e suas oportunidades únicas de caça. 

Durante o período em que estiveram na Groelândia, os nórdicos passaram a 

ingerir gradualmente mais focas. Por volta do século XIV as focas passaram a 

compor entre 50 e 80 por cento de sua dieta”. 

Os pesquisadores dinamarqueses e canadenses estão estudando os oitenta 

esqueletos nórdicos mantidos no Laboratório de Antropologia Biológica da 

Universidade de Copenhagen com o propósito de determinar seus hábitos 

dietéticos. Do estudo da proporção dos isótopos de Carbono 13 e Carbono 15, 

os pesquisadores determinaram que grande parte da dieta do groelandês 
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nórdico vem do mar, particularmente das focas. Heinemeier mediu os níveis 

dos isótopos de carbono nos esqueletos, Erle Nelson da Universidade Simon 

Frase, em Vancouver, Canadá, analisou os isótopos, enquanto Niels Lynnerup, 

Universidade de Copenhagen, examinou os esqueletos. 

 
Descoberta de esqueletos no sítio nórdico de Østerbygden, Groelândia, 2010. 

 

“Nada sugere que os nórdicos desapareceram como resultado de um 

desastre natural. A probabilidade é que eles tenham se entediado de comer 

focas às raias do mundo. As evidências coletadas dos esqueletos apontam para 

uma saída lenta da Groelândia. Por exemplo, jovens mulheres são pouco 

representadas em túmulos no período próximo ao fim do assentamento 

Nórdico. Isso indica que as jovens, em particular, estavam saindo da 

Groelândia, e quando o número de mulheres férteis cai, a população não pode 

se suportar”, explica Lynnerup. 

Os achados desafiam a visão predominante dos Nórdicos como 

fazendeiros que se prenderam teimosamente a agricultura até que foram 

vencidos numa batalha pelo clima groelandês. Esses novos resultados 

estremeceram a visão tradicional dos Nórdicos como fazendeiros e forneceram 

razões arqueológicas para repensar tais teorias. “Os Nórdicos pensavam a si 

mesmos como fazendeiros que cultivavam a terra e cuidavam de animais. Mas 
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as evidências arqueológicas mostram que eles mantiveram cada vez menos 

animais, tais como caprinos e ovinos. Assim a identidade campestre era  mais 

uma auto-imagem mental, mantida por elites e gêneros sociais mais elevados 

que mantinham o domínio sobre a agricultura e a posse de terras, do que uma 

realidade para pessoas comuns que raramente eram consumidores exigentes”, 

diz Jette Arneborg, curador e arqueólogo do Museu Nacional da Dinamarca. 

Os primeiros colonos Nórdicos trouxeram a agricultura e a pecuária de 

gado, ovelhas, cabras e porcos provenientes da Islândia. Enquanto pensavam 

em si mesmos como fazendeiros, eles não eram estranhos a caçada. 

Rapidamente eles começaram a caçar focas, pois era uma adição necessária a 

sua dieta. Por volta do fim de sua estadia, eles se acostumaram a capturar focas 

como os inuits, que haviam viajado para a Groelândia a partir do Canadá, por 

volta do ano 1200 e habitado a ilha junto dos nórdicos. Focas passaram a ser 

mais importantes para a sobrevivência Nórdica quando o clima começou a 

mudar ao longo do tempo e passou a ser cada vez mais difícil de se manter 

através da agricultura. 

“Os nórdicos podem se adaptar, mas o quanto podem se adaptar sem 

perder sua identidade é limitado. Mesmo que sua dieta tenha se tornado 

próxima daquela do inuit, a diferença entre os dois grupos era muito grande 

para que o nórdico se tornasse inuit”, diz Arneborg. As análises isotópicas são 

colaborações interdisciplinares entre a Universidade de Aarhus, Universidade 

de Copenhagen, o Museu Nacional da Dinamarca e da Universidade Simon 

Fraser em Vancouver. A pesquisa é financiada pela Fundação Carlsberg e os 

resultados serão apresentados em uma série de artigos no Journal of the North 

Atlantic, Special Volume 3, 2012 (Tradução de Pablo Miranda). 

Fonte: http://news.ku.dk/all_news/2012/2012.11/greenland_norse_gorged_on_seals/   
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Pesquisadores do Canadá são demitidos de projeto Viking 

Essa deveria ser a melhor época para Pat Shuterland. A edição de 

novembro da revista National Geographic e um documentário chamado A 

Natureza das Coisas que foi ao ar pela CBC, destacaram as pesquisas que a 

arqueóloga de Ottawa tem feito nos últimos doze anos na região ártica do 

Canadá e que podem profundamente alterar e auxiliar a compreensão da 

historia de nossos primórdios. Se Shuterland estiver correta os marinheiros 

nórdicos - popularmente conhecidos como Vikings - construíram um entreposto 

na ilha de Baffin, atualmente denominada Nanook, séculos antes de Colombo 

chegar a America do norte. Além disso, tem-se evidencias que esses 

estabeleceram comercio em Dorset, antiga região do ártico que está desabitado 

há no mínimo 400 anos.  

 

Mapa com os novos indícios de presença escandinava no Labrador (Canadá), National 

Geographic Brasil, novembro de 2012.  
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 “Isso é incrível”, disse Andrew Gregg que escreveu, dirigiu e produziu Os 

nórdicos: um mistério do ártico, documentário exibido pela CBC que reconta os 

achados de Shuterland. “Essa reescreveu todos os livros de historia”. Contudo o 

prazer de Shuterland com o reconhecimento de suas descobertas tem sido 

fortemente mesclado com uma dura realidade. Abril passado, enquanto o 

documentário sobre seu trabalho estava sendo gravado, a curadora de 

arqueologia ártica do Museu da civilização canadense, agora com 63 anos, foi 

abruptamente demitida. Naquela mesma época oficiais do museu despojaram 

seu marido, Robert McGhee- uma lenda da arqueologia ártica descritos como 

“um dos mais eminentes acadêmicos que o Canadá formou”- titulo emérito 

garantido ao mesmo após sua aposentadoria no museu da Gatineau em 2008. 

Ninguém envolvido vai dizer por que o museu cortou suas relações com 

Sutherland e McGhee. Quando perguntado Sutherland respondeu hesitante, 

escolhendo as palavras com cuidado. “Eu realmente não posso falar sobre 

minha demissão”, disse ela. Sua associação, o Instituo Profissional de serviço 

publico do Canadá, trata de seu caso como uma demissão injusta, mas prefere 

não comentar por se tratar de um caso arbitrário. Oficiais do museu também se 

recusarão a oferecer uma explicação, embora Schryer Chantal, o vise-presidente 

de assuntos públicos do museu disse que os motivos são bem conhecidos por 

Sutherland e seu marido. 

 “Ambos sabem exatamente o porquê o Dr. McGee perdeu seu titulo 

emérito,” disse Schryer. “É Ela sabe por que ela não é mais uma funcionaria do 

museu”. Dois cidadãos disseram que a ruptura ocorreu após um ano de 

investigação de denuncias de assedio moral e de perseguição. Mas ninguém 

esta disposto a falar sobre o caso, nem Sutherland, nem sua associação e nem o 
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museu. Gregg sugere que a demissão de Sutherland pode estar conectada com 

as grandes transformações que estão ocorrendo no Museu canadense de 

História. “É uma mudança completa na ideologia,” diz ele.  “O que dizem é que 

esse governo e suas instituições não tem espaço para o estudo da historia 

nórdica”. 

 

Varetas entalhadas utilizadas pelos vikings para transações comerciais no Canadá e 

Groelândia, National Geographic Brasil, novembro de 2012.  

Versão totalmente negada por Schryer. A saída de Sutherland e de McGee 

“não tem nada há ver com a mudança de mandato,” ela declara. Sutherland- a 

única arqueóloga já empregada pelo museu- não deseja comentar o caso. Mas, 

ressalta “As pessoas estão preocupadas de que as mudanças anunciadas levem 

a uma negligencia da arqueologia e da etnologia, e meu trabalho entra nessa 

discussão.” Schryer diz que o museu “continua interessado em arqueologia, 

incluindo a região do ártico”. No entanto é claro que o museu está dedicando 

menos recursos do que antigamente a essa áreas. 

Desde a partida de Sutherland o museu não conta com nenhum curador 

de arqueologia do ártico, embora as autoridades digam que está trabalhando 

em um projeto relacionado ao tema. Nenhum dos oito arqueólogos empregados 
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pelo museu tem dedicação exclusiva, ao ártico, em suas pesquisas. Em tempos 

atrás o museu contava com cinco arqueólogos dedicados a esse tema.   Todos 

esses ocorridos foram traumáticos para Sutherland, que foi associada ao museu 

por 28 anos e que foi empregada por 12 para executar o projeto arqueológico 

Helluland (Helluland era o nome nórdico para a ilha de Baffin e partes 

adjacentes do Ártico). “Isso teve um efeito profundo”, disse ela. “Este trabalho 

foi importante para mim, e eu achei que era importante olhar para um novo 

aspecto da historia dos primórdios do Canadá”. 

 Até hoje o único assentamento Viking confirmado na America do norte 

foi o de L´Anse aux Meadows, estabelecido em torno do ano 1000 no extremo 

norte da terra nova, agora um patrimônio mundial da UNESCO. Mas as 

evidencias arqueológicas sugerem uma ocupação nórdica de apenas uma 

década ou um pouco mais e não há nenhum sinal de trocas com os nativos. Não 

há nem mesmo evidencias arqueológicas que os nórdicos em L´Anse aux 

Meadows tiveram contato com a população indígena, embora sagas nórdicas- 

histórias orais escritas dois ou três séculos após os acontecimentos-  afirme que 

os colonos foram expulsos pelos índios ferozes, nativos hostis. 

Evidencias recentes sugerem que o sitio de Nanook ao sul da ilha de 

Baffin, a cerca de 25 km da vila de Kimmirut, foi criada por volta de 1300D.C., 

apesar de Sutherland acredita em uma formação de um período muito mais 

cedo.  Se assim for, é possível que Nanook tenha sido o local do primeiro 

contato entre nativos americanos e europeus. O sitio foi originalmente escavado 

em 1960 e na época, foi pensado em um local como Dorset. Mas com base em 

provas meticulosamente montadas por uma dúzia de anos, Sutherland diz que 

esse é o local certo de Nanook e da origem europeia. “Estou muito confiante de 
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que temos uma indicação de uma presença nórdica no ártico canadense da qual 

não estávamos cientes, que existiu durante um longo período de tempo, e que 

as interações com os povos indígenas eram mais complexas e extensas do que se 

pensava.”. 

É um erro afirmar que o comercio não tenha existido, diz Sutherland. O 

sitio de Dorset teve bens como, marfim de morsa, presas de narval e peles 

típicas dos nórdicos. Além de se encontrar a apenas dois dias de navegação dos 

postos avançados da Groelândia. ”Alguém poderia razoavelmente argumentar 

que as viagens para a costa leste do Canadá, ao Ártico, ocorreram durante 

quatro séculos”, diz ela.  Como Sutherland acumulou provas suas conclusões se 

tornaram mais aceitas dentro de uma comunidade arqueológica inicialmente 

cética. James Tuck, professor emérito de arqueologia na universidade memorial, 

em St. John, disse sobre as evidencias da arqueóloga Sutherland. “Ela criou um 

projeto que reúne todos os tipos de provas diferentes e de especialidades, todas 

apontando para uma mesma direção.” 

Tuck chama a demissão de Sutherland de um “retrocesso tremendo” para 

o projeto. “Eu não acho que seja uma sentença de morte, mas é bem perto 

disso.” Alguns artefatos conseguidos por Sutherland vieram por empréstimo de 

outras instituições, e poucos dias após sua demissão, foram enviados de volta 

aos museus de Terra Nova e da Groelândia. Outros pertencem ao governo de 

Nunavut e se encontram em negociação para determinar seus destinos. 

Sutherland pretende co-publicar suas descobertas junto a 15 colaboradores 

internacionais, mas sua demissão atrapalhou esses planos. Ela também desejava 

trabalhar com a comunidade de Kimmirut para obter status de sitio histórico 
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nacional para o sitio de Nanook, algo que teria gerado turismo e empregos. “Há 

muita decepção e consternação com o fim desse projeto”, disse ela. 

O principal objetivo de Sutherland no momento é recuperar acesso a suas 

pesquisas. Mas para isso ocorrer depende da resolução de sua disputa com o 

museu. “Estamos em conversação com a Dr. Sutherland e seus representantes, 

tentando resolver as questões”, diz Schryer. “Não está sendo negada qualquer 

coisa há Dr. Sutherland. Nós só precisamos resolver algumas questões 

trabalhistas.” Isso não pode acontecer tão cedo para Sutherland. “estou 

animada com o que encontramos”, diz ela. “Eu acho que é importante. Eu acho 

que é um projeto de interesse do publico canadense.” “Eu realmente quero 

pode concluir esse trabalho. Nessa fase da minha vida, está é uma espécie de 

legado, eu acho.” (Tradução de Munir Lutfe Ayoub). 

Fonte: http://www.canada.com/mobile/iphone/story.html?id=7591294  

 

Esqueleto Viking é encontrado na Inglaterra 

O esqueleto de um nórdico medieval foi descoberto por arqueólogos em 

Llanbedrgoch, Anglesey. Cientistas de Amgueddfa, Cymru – Museu Nacional 

de Wales, que fizeram a descoberta acreditam que dará uma nova luz na 

interação entre Celtas, Anglo-saxões e outros grupos da Era Viking operando ao 

redor do Mar Irlandês. O esqueleto achado é uma inesperada adição a um 

grupo de cinco (dois adolescentes, dois homens adultos e uma mulher) 

descobertos em 1998-99. Originalmente, pensou-se que eram vitimas de saques 

Vikings, que se iniciaram nos anos de 850 d.C., interpretação que está sendo 

revisada. Testes realizados pela Dra. Katie Hemer da Universidade de Sheffield 
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indica que os esqueletos masculinos não eram originalmente de Anglesey, mas 

podem ter passado sua juventude (até pelo menos a idade de sete) no noroeste 

da Escócia ou Escandinávia.  

 

A descoberta de um esqueleto em Llanbedrgoch está trazendo novas informações sobre 

os vikings na Inglaterra. 

O sítio arqueológico de Llanbedrgach foi descoberto em 1994, depois de 

uma certa quantidade de peças surgirem por meio de detectores de metais 

serem levadas para o museu para identificação. Essas peças incluem uma 

moeda Anglo-Saxã de Cynethryth (datada de 787-792 D.C), uma moeda de 

Wulfred de Canterbury (de aproximadamente 810 D.C) e três pesos de chumbo 

do tipo Viking. As novas escavações deste ano levaram também à descoberta de 

prata do século VII e uma espada com os acessórios da bainha de bronze, 

sugerindo a presença da elite guerreira e da reciclagem de equipamentos 

militar, durante o período de rivalidade e campanha entre reinos.  

O diretor de escavação e o administrador de arqueologia, Doutor Mark 

Redknap, afirmou: “A escavação de 2012 revelou não somente surpresas como 

os túmulos adicionais, trazendo com ele evidências adicionais importantes 
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nesse incomum conjunto tumular e em seu contexto histórico, mas também 

novos dados valiosos no desenvolvimento de sítios pré-Vikings”. “Outros 

achados da escavação, que incluem prata semi-trabalhada, resíduos de fundição 

de prata e um fragmento de uma moeda islâmica de prata (trocada por meio de 

rotas de comércio pela Ásia central até a Escandinávia e além), confirmando a 

importância de Llanbedrgach durante o século X como um local de manufatura 

e troca de mercadoria” (Traduzido por André Oliveira). 

Fonte: http://archaeologynewsnetwork.blogspot.de/2012/10/viking-skeleton-

found-in-wales.html#.UIqaJIbvqqY  

 

Tesouro da Era Viking será exposto na Inglaterra 

  

Dois detectores localizaram um tesouro datado da Era Viking num 

campo de plantio nas proximidades de Bedale, Inglaterra, provendo a 

arqueólogos dos museus de Yorkshire uma completa recuperação de cabos de 

espadas de ferro, braceletes de prata, broches, lingotes e muito mais. 

Alguns dos objetos, que datam do fim do século IX e começo do século X, 

são decorados em estilos artísticos Anglo- Saxão, Anglo-Escandinavo e Viking. 

"À época em que o tesouro foi depositado, o norte da Inglaterra estava 

densamente sob o domínio Viking, com sua capital em York." diz Barry Ager, 

curador medieval do museu britânico.  
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Alguns objetos descobertos na Inglaterra, datando da Era Viking 

"O material deste significativo tesouro provavelmente representa metais 

brutos Vikings, obtidos tanto por relações comerciais, quanto por saques e 

extração de inimigos, que seriam posteriormente derretidos e reutilizados como 

artigos de joalheria, ou para trocas posteriores." O tesouro de Bedale estará 

disponível para visualização na sala 2 do museu de Yorkshire a partir de 4 de 

Dezembro (Tradução de Gustavo Braga). 

Fonte: 

http://www.culture24.org.uk/history%20%26%20heritage/archaeology/art411146   

Detalhes da exposição: http://www.yorkshiremuseum.org.uk/Page/Index.aspx    

 

Como os vikings passavam o tempo? 

Os vikings jogavam bola, levantavam pedras e lutavam. Frequentemente 

os jogos se tornavam violentos e sangrentos, ocasionalmente acarretavam em 

mortes. Quando os homens do período Viking jogavam as mulheres os 

assistiam- exceto em jogos de bebidas. Essa é uma cena dos jogos de saga em 

Steigen, Noruega. A vida no período Viking era violenta e difícil, o trabalho 
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físico preenchia a maior parte dos dias, mas suas vidas não eram nada sem o 

tempo de lazer. 

Em um novo estudo, Leszek Gardela utilizou-se de fontes arqueológicas e 

cuidadosamente leu as sagas Vikings para descrever como matavam o tempo 

quando estavam em épocas de entretenimento. A arqueologia nos deu um 

quadro vivo da vida nórdica, mas a familiaridade de muitas atividades sugere 

que mesmo que os vikings tivessem uma vida curta e indiscutivelmente 

descontarem suas frustrações de uma forma mais violenta que a maior parte 

das pessoas hoje em dia, o tempo de lazer desses povos não era tão diferente 

dos nossos. 

 

Muitos dos jogos físicos que entretinham os vikings eram violentos e 

serviam como uma forma de demonstração das qualidades masculinas. De 

acordo com as fontes escritas, um homem ideal tinha de ser forte e habilidoso, 

os jogos serviam assim como parte de seus treinamentos. “Os jogos eram muito 

físicos e frequentemente brutais, às vezes terminavam com graves feridas e 

mortes dos participantes.” Disse Gardela, acrescentando que os jogos parecem 

ter sido uma forma dos homens demonstrarem habilidades consideradas 

masculinas como força, destreza e alguns truques. 
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Um perito na saga viking de Grettis Asmundarson sugere que lutas eram 

atividades populares na Islândia. A força masculina era testada também em 

competições de levantamento de pedras, que poderiam ser tão fundamentais 

como as competições de levantamento de peso que temos hoje em dia. Gardela 

descobriu que os jogos de bola eram populares no período Viking. Nas sagas os 

jogos, chamados Knattleikr, envolviam um contato corporal total e às vezes 

incluía um bastão de madeira como, por exemplo, o baseball e o cricket. 

Pouco se sabe sobe as regras dos jogos de bola, porém as sagas sugerem 

que esses, como outros esportes, acabavam também em finais violentos. Uma 

passagem retirada da saga de Egill Skallagrimsson descreve como Egil com 

doze anos de idade competia com um garoto que era mais forte e melhor do 

que ele, apesar de ser um ano mais novo. Em certo momento Egill 

aparentemente perde a paciência e ataca seu jovem oponente com um bastão, 

seu oponente vai-se embora, retornando com um machado. O jovem garoto foi 

atacado em sua cabeça e morre. 

“Esse é um período violento e as pessoas podiam se tornar muito emotivas 

durante os jogos,” disse Gardela, que trabalha no Centro de cultura medieval 

em Snorrastofa, Islândia. Enquanto força muscular, habilidades físicas e pré-

disposição para violência eram aparentemente qualidades importantes durante 

o período Viking, havia também lugares para poderes intelectuais. Os jogos de 

tabuleiro eram populares. Muitos tabuleiros e peças do período Viking têm sido 

encontrados pelos arqueólogos. Esses têm sido encontrados em navios 

funerários, e jogos de tabuleiro eram esculpidos em baús que eram carregados 

pelos navios, sugerindo assim que os Vikings por vezes matavam o tempo em 

suas viagens pelo mar em disputas nesses tabuleiros. 
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Jogos de tabuleiros tinham assim um papel proeminente nas sagas e nos 

antigos poemas nórdicos. As pessoas que jogavam nesses tabuleiros eram 

geralmente consideradas nobres, e Gardela argumenta que ser habilidoso em 

jogos de tabuleiro era pré- requisito para os aristocratas Vikings. Esses tipos de 

jogos demonstravam a capacidade de raciocínio, que os demonstravam como 

pessoas inteligentes, capazes de solucionar problemas estratégicos. 

“Habilidades adquiridas em jogos de tabuleiro poderiam ser utilizadas na vida 

real, nos salões ou nos campos de batalha,” disse Gardela. 

Vikings também gostavam de festas, e as competições de bebidas não 

eram incomuns, geralmente com cerveja ou hidromel e as vezes com vinho. 

Mulheres adultas geralmente participavam nesses jogos de bebidas, mas em 

outros jogos essas eram menos presentes. “A maioria delas atuavam como 

observadoras,” disse Gardela.  As pessoas no período Viking também se 

utilizavam de mímicas, palhaças e musicas para se entreterem. 

Perguntado quão verdadeiras são as sagas, Gardela disse que uma pitada 

de sal deve ser aplicada nas historias. “Porém somente porque as sagas 

geralmente são datadas para o século 13 isso não significa que essas devem ser 

desacreditadas,” disse Gardela. “Pode haver uma semente de verdade em toda 

historia, e uma boa idéia é confrontar as sagas com as evidencias 

proporcionadas pelos achados arqueológicos.” Os dois tipos de fontes 

combinadas sugerem que os Vikings não sabiam apenas matar seus inimigos, 

mas também o tempo (Tradução de Munir Lutfe Ayoub). 

Fonte: http://sciencenordic.com/how-vikings-killed-time  
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NOTÍCIAS DE OUTROS GRUPOS DE ESTUDO 

 

 

 

VALKNUT: NÚCLEO DE ESTUDOS VIKINGS (UFC) 

http://valknutvikings.blogspot.com.br 

 

Um estudo de causa 

 Desde a criação do grupo de estudos em 2009, uma das nossas maiores 

preocupações foi quanto às possibilidades do ensino de História no que 

concerne aos povos escandinavos. Devido ao fato de a maior parte dos 

integrantes serem estudantes do curso de Licenciatura em História, a questão 

do ensino de história medieval, em especial do período da chamada “Era 

Viking” sempre norteou parte das nossas discussões e pesquisas.  

 Até que, em julho de 2012, fomos convidados pelo curso pré-vestibular 

da Faculdade de Medicina da UFC, “XII de Maio”, a oferecer um Minicurso 

sobre vikings para seus alunos pré-vestibulandos. De imediato aceitamos o 

desafio e iniciamos os preparativos. Então elaboramos o curso “Sociedade, 

Cultura e Economia Viking”, tomando como base principal os dois volumes de 

Graham-Campbel e os textos do professor Johnni Langer, “Aspectos da Cultura 

e da História Viking” e “Fúria Odínica”. Pensamos em um curso voltado para 
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alunos de Ensino Médio e pré-vestibulandos. Toda a apresentação foi feita 

através de slides e com muitas ilustrações que pudessem deixar mais fácil o 

entendimento do conteúdo apresentado. Iniciamos a abordagem esclarecendo 

geograficamente a localização dos países escandinavos e um pouco da sua flora 

e formações rochosas, além de clima e fauna. Em seguida, rapidamente falamos 

sobre a Escandinávia pré-viking e mostramos uma divisão arqueológica deste 

período. Logo depois, apresentamos aspectos da hierarquia, família e sociedade 

dos povos escandinavos, além de uma pequena explicação das teorias acerca da 

origem da palavra “viking”. Depois, falamos sobre os primeiros ataques vikings 

à atual Inglaterra e da supremacia bélica de seus navios, concluindo a primeira 

parte do curso com a cristianização e o fim da “Era Viking”.  

  

Membros do Valknut durante o mini-curso sobre Vikings no Ceará. 

 

A segunda parte da apresentação foi dedicada a dois aspectos que 

requerem bastante o uso de imagens, são eles, Mitologia Nórdica e o estereótipo 

do guerreiro viking. Ao mencionarmos a mitologia foi bem visível um maior 

interesse por parte dos alunos, tendo em vista ser um dos assuntos mais 

difundido na cultura pop atual. Mencionamos os principais deuses do panteão 

nórdico e tentamos criar uma imagem de cada um deles através do que os 
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estudantes já conheciam, e analisamos como esta imagem é difundida hoje em 

dia, além da imagem das valquírias e do tão famoso Ragnarok. Utilizamos 

pinturas clássicas (a maior parte de Peter Arbo) para melhor ilustrar esta parte 

da apresentação. Em seguida apresentamos aos alunos aquelas que são a maior 

fonte para o que conhecemos sobre a mitologia dos povos escandinavos, as 

Eddas poética e em prosa. Esse assunto nos levou automaticamente aos 

estereótipos. Os próprios alunos nos apontaram alguns personagens da cultura 

pop que remetem à figura do viking, como Conan, Xena, e filmes como “Como 

Treinar Seu Dragão” e “Asterix e os Normandos”. Foram também lembrados 

“O Senhor dos anéis”, os quadrinhos de “Hägar, o Horrível”, e jogos de vídeo 

game como “Age of Mythology”. Assim, demonstramos como esta imagem 

representativa do guerreiro viking foi historicamente construída e difundida 

através das mais diversas formas de arte, inclusive da música. 

Finalizamos o curso com três vídeos curtos, uma animação intitulada 

“The Biorn Saga”, que conta a história de um velho guerreiro viking 

procurando morrer em batalha; um clip da música “Swords in the Wind” da 

banda americana de heavy metal Manowar, tendo ao fundo cenas do filme “13º 

Guerreiro” e por último um trecho da ópera “O Anel dos Nibelungos” de 

Richard Wagner (A Cavalgada das Valquírias) em uma roupagem mais 

atualizada. Os vídeos nos serviram para aprofundarmos a análise acerca dos 

estereótipos e de suas representações mais recentes. Em seguida, como 

estávamos lidando com alunos que estudam para o vestibular e/ou Enem, 

elaboramos uma folha de questões sobre a temática abordada durante todo o 

mini-curso. 
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Essa experiência foi para nós de grande importância, pois além de 

observarmos o conhecimento que as pessoas já possuem acerca dos vikings, 

mesmo que deturpado pelos inúmeros equívocos presentes nas mídias atuais, 

pudemos trabalhar este conhecimento de forma a levar o aluno a pensar 

criticamente o que os cerca. Ou seja, utilizamos o conhecimento dos povos 

escandinavos que apresentamos durante o mini-curso para aprimorar o 

pensamento crítico destes alunos e, assim, ajudá-los a analisar melhor qualquer 

outro assunto, tanto da história, quanto de sua própria vivência.  

Elvio Franklin (Valknut / UFC) 
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NEMIS: NÚCLEO DE ESTUDOS DE MITOLOGIAS  

https://www.facebook.com/groups/192707907520536/ 

 

Nemis encerra 2012 com participação em dois eventos acadêmicos 

O Nemis, núcleo de estudos de mitologias, encerra 2012 com participação 

em dois eventos. O primeiro evento foi o I Encontro nacional de história antiga e 

medieval de imperatriz: sociedades, instituições e poder. O evento foi realizado na 

cidade de Imperatriz, Maranhão, e foi organizado pela Universidade estadual 

do Maranhão – Uema. Para o evento que ocorreu entre os dias 19 a 21 de 

novembro, o Nemis mandou 10 trabalhos produzidos pelos seguintes 

acadêmicos:  

Adriano Everton: A fúria com cabelos prateados: uma analise sobre 

Marada, a mulher lobo; Gustavo Braga: A morte do gigante. A banda Tyr e sua 

representação da mitologia nórdica; Jackson Franco de Sá: Representações da 

Cultura e História das Highlands em Valente; Marília Collins: Representações 

do mito das amazonas na Idade Média; Michel Boaes: Braveheart: análise das 

reapropriações históricas do imaginário contemporâneo sobre William Wallace 

contidas nas letras de heavy metal; Monicy Araujo: "A Demanda do Santo 

Graal": Artur e o medievo; Neto Correa: Cavalo como Arma de Guerra; Sara 

Divino: As representações de Merlin e uma analise historiográfica através dos 
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quadrinhos; Wesley Avelar: Crenças, hábitos e batalhas: os celtas narrados no 

folk metal brasileiro; e Weber Neiva: Entre os deuses Nórdicos: uma analise 

comparativa. 

  

Para encerrar 2012, o Nemis participou do XII Encontro Humanístico que 

tinha como tema Patrimônio, memória e contemporaneidade. Evento foi 

organizado pelo núcleo de humanidades da UFMA e ocorreu entre os dias 3 e 7 

de dezembro no centro de ciências humanas, no campus da UFMA de São Luis. 

Além das sessões de comunicações orais, o Nemis organizou uma mesa 

redonda com o título de Patrimônio e memória do Medievo. A mesa redonda 

teve como objetivo discutir sobre as heranças culturais, artísticas e históricas da 

Idade Média no mundo contemporâneo. Para analisar a contribuição do 

medievo para a contemporaneidade, as histórias em quadrinhos foram a 

principal fonte para os trabalhos apresentados. O Núcleo de estudos em 

mitologias ainda promoveu um mini-curso ministrado por profa. Esp. Larissa 

Crivelari Fassis, profa. Ms. Luciana de Campos e prof. dr. Johnni Langer, com o 

titulo Representações do feminino no medievo: artes plásticas e quadrinhos. 

Em sua totalidade, o Nemis produziu 11 trabalhos para o evento, eis a lista: 
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Para a mesa redonda, foram 4 trabalhos produzidos pelos membros: Prof. 

Mestrando Phillipe Azevedo: História, memória e nacionalismo na península 

ibérica: a adaptação de Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano, para a 

banda desenhada portuguesa; Profa. Ms. Luciana de Campos: Babette, Eloísa, 

Alda: Representações da mulher medieval na série As torres de Bois-Maury 

(1985 – 1986); Graduando Michel Boaes: A Canção de Rolando: reflexões sobre a 

adaptação para os quadrinhos do poema épico medieval; e prof. Dr. Johnni 

Langer: A invenção da memória: Os vikings no quadrinho ‘O capacete de ouro’ 

(1951). 

Para as sessões de comunicação oral os trabalhos foram produzidos pelos 

seguintes membros: Adriano Everton: A fúria com cabelos prateados: uma 

analise sobre Marada, a mulher lobo; Daniel Saboia: "A FERA QUE SE 

APROXIMA: A representação dos inimigos em '300'"; Marília Collins: Mito das 

Amazonas na América: análise da HQ Amazônia Misteriosa; Monicy Araujo: O 

passado e o futuro no presente: Camelot 3000; Neto Correa: Giraldo um Herói 

Português?; e Sara Divino: As representações de Merlin a partir de Thomas 

Malory em Camelot 3000. 

Por Adriano Everton (NEMIS-UFMA) 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO NA: 

1. Ensaios (artigos de popularização) e resenhas (de livros, filmes, músicas 

e quadrinhos de no máximo dois anos de sua publicação/lançamento): 

de três a cinco páginas, fonte Book Antiqua 12, espaço 1/5, imagens em 

formato JPG (máximo de quatro imagens e resolução de 100 dpi), sem 

notas de rodapé ou final, com título, texto e identificação dos autores e 

vínculo institucional ao final, fotografia dos autores em JPG (somente 

para autores de ensaios e entrevistados). Citação no sistema autor/data 

(sobrenome em minúscula: ano, paginação), bibliografia ao final do texto 

(máximo de 8 referências). 

2. Entrevistas (preferencialmente com pesquisadores estrangeiros da área): 

de três a cinco páginas, mesma formatação do item 1. 

3. Notícias de descobertas ou pesquisas arqueológicas: texto em 

português com até 50 linhas, formatação idêntica ao item 1. Notícias de 

até dois meses antes da data do boletim em vigência. 

4. Notícias em geral: de participações em eventos, qualificações e defesas 

na área ou outras notícias pertinentes ao tema (incluindo atividades de 

outros grupos de estudos escandinavos): até 50 linhas, formatação 

idêntica ao item 1. Notícias de até dois meses antes da data do boletim 

em vigência. 

Todas as propostas devem ser enviadas para: 

johnnilanger@yahoo.com.br  
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Como incluir as publicações do boletim no Lattes: 

Para ensaios e artigos: seção Texto em jornal ou revista (magazine) (Produção 

Bibliográfica); para organizadores de entrevistas, resenhas e traduções: Outra 

produção bibliográfica (Produção Bibliográfica). Para notícias: Outra produção 

técnica. 

Como citar as publicações do boletim: 

CARDOSO, Ciro Flamarion. Beowulf e as estruturas da Escandinávia Pré-

Viking (ensaio). Notícias Asgardianas n. 44, fevereiro-março de 2004. 

LANGER, Johnni. Review of Viking Age Iceland (resenha). Notícias Asgardianas 

n. 44, fevereiro-março de 2004. 

LANGER, Johnni. Vestígios de cabelos vikings estão sendo estudados na 

Inglaterra (tradução). Notícias Asgardianas n. 45, julho-agosto de 2004, p. 16. 

LANGER, Johnni (Organização de entrevista). Medievalismo e literatura 

medieval: entrevista com Prof. Dr. José Rivair Macedo. Notícias Asgardianas n. 

44, fevereiro-março de 2004. 
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