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EDITORIAL 

O boletim Notícias Asgardianas chega a sua nona edição, um número 

odínico! Para harmonizar com tal proeza, nessa edição temos o prazer de 

apresentar para os nossos leitores, 10 ensaios explanando sobre temas 

vinculados aos ritos e crenças na sociedade nórdica. A religiosidade nórdica 

sempre foi um tema de interesse da academia e comunidade, essa edição do 

Notícias Asgardianas busca realizar a ponte, ou bifröst, entre os debates 

historiográficos mais contemporâneos e a sociedade que almeja, assim como 

Odin, buscar o conhecimento. 

Os ensaios feitos especialmente para esse dossiê articulam-se em um 

prisma de temáticas. O periódico se inicia com o texto de Andressa Furlan 

Ferreira, abrindo essa edição com uma análise dos resquícios materiais de um 

achado da Idade do Bronze, apontando a relevância dos estudos sobre a cultura 

material para a compreensão de uma multiplicidade de elementos da sociedade 

o qual estava inserido. Em sequência temos o ensaio do Prof. Dr. Johnni Langer 

seguido pela exposição de Ricardo Menezes, o primeiro analisando a relação 

dos homens com os céus, em uma ótica pouco trabalhada pela historiografia 

nacional, e o segundo com variedade de documentação, que enriquece as 

análises construindo um terreno rico para críticas e construções. 
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Em seguida apresentamos a análise de Munir Ayoub, discorrendo sobre 

o famoso martelo de Thor e sua dicotomia com a cruz cristã, posteriormente 

acompanhado pela análise de Leandro Vilar Oliveira, o qual problematiza a 

relação de Hel e o inferno cristão, apontando suas similaridades e 

discrepâncias, utilizando-se do debate historiográfico e documentação.  

O prof. Dr. Guilherme Queiroz de Souza dignifica o periódico com sua 

exposição sobre o mito de Heráclio na Noruega, expondo que mesmo em 

épocas e locais distantes ocorreu uma circularidade de informações. José Lucas 

Cordeiro Fernandes volta-se para a cristandade no meio do ensaio para apontar 

elementos da estética literária cristã na Þiðranda þáttur og Þórhalls. 

Além dos já citados, não poderia deixar em branco as contribuições de 

Wesley Avelar, Valmir Azevedo dos Santos e Maria Helena Alves da Silva para 

este dossiê, enriquecendo ainda mais a produção nacional sobre a Escandinávia 

medieval, transitando entre demonizações, mitos pagãos e o peso da indústria 

cultural contemporânea em uma de suas faces sobre a cultura nórdica. 

Por fim, encerramos esta edição do Notícias Asgardianas com as notícias 

relacionadas as pesquisas escandinavas nacionais, principalmente do 

lançamento de uma das mais completas e extensas obras sobre a religiosidade 

nórdica no Brasil, o Dicionário de Mitologia Nórdica, contendo 210 verbetes em 

580 páginas. Um produto da colaboração de 21 pesquisadores nacionais e 

estrangeiros. 

 

André Araújo de Oliveira 

Mestre em História pela UFMA, membro do NEVE 

andre3k.oliveira@gmail.com 

mailto:andre3k.oliveira@gmail.com
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ARQUEOLOGIA DA RELIGIÃO NA IDADE DO BRONZE: 

ALGUMAS ANÁLISES DA GAROTA DE EGTVED 

 

 Pesquisas arqueológicas configuram revelações únicas para o estudo de 

sociedades passadas, especialmente no que concerne às sociedades ágrafas, 

posto que apontam evidências materiais próprias à época. Os resultados de 

análises laboratoriais acerca de um achado, assim como prévias deduções de 

especialistas, certificam práticas e costumes sociais, que seriam completamente 

inacessíveis ao saber, caso se dependesse somente da produção escrita. Nesse 

sentido, relatórios científicos relativos a tais pesquisas mostram-se necessários 

não somente para a compreensão dos dados obtidos, mas também para o 

posterior desenvolvimento de teorias humanísticas. 

 Quando abordada de acordo com fontes críticas e metodologia apurada, 

a arqueologia tem o potencial de revitalizar, e até mesmo reorganizar 

evidências textuais de mitologia comparada acerca da cosmologia e religião 

pré-históricas (Kristiansen: 2013b, p. 81). Por vezes, as práticas sociais que 

culminaram em um determinado achado são eminentemente caracterizadas 

pelo viés religioso, o que denota sua relevância aos estudos de religiosidade. 

 O achado da Garota de Egtved mostra-se notório no que tange tanto às 

práticas funerárias pré-cristãs quanto à sua preservação material. A condição de 

seus restos materiais possibilitou análises minuciosas de sua datação histórica e 

de sua localização espacial, a ponto de contribuir na descoberta de aspectos da 

cultura que a circundou, conforme foram apontados no relatório científico 

publicado no dia 21 de maio de 2015 pela “Scientific Reports” (Frei: 2015). 

 Fruto das escavações realizadas próximas à vila de Egtved (Dinamarca) 

em 1921, a Garota de Egtved abarca um impressionante conjunto funerário da 

Idade do Bronze, que envolve os restos parcialmente preservados de uma 

jovem, cuja idade foi estipulada entre 16 e 18 anos, e sua vestimenta completa. 

O ataúde de carvalho, no qual seus restos se encontram, foi assentado em um 

monte sepulcral grandioso, este datado de 1500–1100 a.C. Além disso, um 
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recipiente pequeno, também encontrado dentro do caixão, guardava restos 

cremados do esqueleto de uma criança de 5 a 6 anos de idade. Ainda, em 

reportagem divulgada pela Universidade de Copenhague (2015), junto aos pés 

da Garota de Egtved, havia um pequeno balde de casca de árvore, que continha 

hidromel, myrica gale (uma espécie de planta) e oxicoco (mais conhecido como 

cranberry). Vários fatores desse achado — tais como os objetos ao seu redor, a 

qualidade têxtil de seus trajes e o próprio caixão — indicam que ela teria 

desfrutado de um elevado status social. 

 

Figura 1 – Túmulo da Garota de Egtved. Fonte da imagem:  http://en.natmus.dk    

 

 A análise dendrocronológica do achado de Egtved — isto é, a datação 

por meio do estudo dos anéis presentes no tronco da árvore — indica que a 

moça foi enterrada no ataúde há, aproximadamente, 3400 anos. O cabelo, o 

esmalte do dente, as unhas e partes do cérebro e da pele foram preservados, 

mas não há resquícios ósseos — provavelmente, devido à sua dissolução nas 

condições ácidas da água que alagou o caixão. Ainda que não haja preservação 

óssea, a extensa variação de tecidos moles (como o cabelo e as unhas) e de 

tecidos mineralizados (no caso, o esmalte do dente), junto ao conjunto 

diversificado dos objetos sepulcrais, fornecem uma oportunidade única para 

investigar a mobilidade a nível individual, que foi uma das descobertas mais 

distintas da referida pesquisa arqueológica. 

http://en.natmus.dk/
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 O rastreamento da mobilidade da jovem contou com a análise da 

comparação dos resultados de isótopos de estrôncio. O estrôncio é um elemento 

relevante para a datação, uma vez que sua existência sobre a superfície terrestre 

está sujeita a variação geológica. Por conseguinte, isso resulta em uma 

assinatura isotópica de estrôncio para cada região e respectivos habitantes — 

pois cada ser vivo absorve uma determinada quantidade desse elemento, na 

medida em que ingere água e alimentos locais —, o que possibilita aos 

pesquisadores identificar a localização onde seus objetos de estudo viveram. 

 Nas investigações da Garota de Egtved, os pesquisadores analisaram os 

dois tipos de tecido que tinham à disposição. Embora a análise dos tecidos 

moles (um fio capilar de 23 cm e uma unha da mão) não tenham proporcionado 

informações suficientes para a reconstituição genética e fenotípica da jovem, foi 

possível extrair dados sobre sua mobilidade individual. A amostra do fio 

capilar possibilitou determinar a localização da moça durante os 23 meses 

anteriores à sua morte. Destarte, a partir das análises comparativas das 

assinaturas isotópicas de estrôncio, descobriu-se que: 1) de 23 a 13 meses antes 

da morte, ela teria vivido em uma região externa à atual Dinamarca; 2) por um 

período aproximado de 9 meses antes da morte, ela teria vivido no território 

dinamarquês; 3) de 4 a 6 meses antes da morte, ela teria retornado às terras 

estrangeiras. De forma a corroborar com a investigação acerca dessa 

mobilidade, a comparação dos resultados do isótopo de estrôncio da região 

dinamarquesa em relação aos resultados do tecido mineralizado — 

exemplificado pelo esmalte do dente da jovem e pelo osso occipital compactado 

da criança — revelou que ambas provieram de um local exterior à Dinamarca. 

 Com base nas variações isotópicas, a equipe pesquisadora verificou que 

as assinaturas de estrôncio assemelham-se às da região ao sul da Alemanha, 

especificamente da Floresta Negra, a qual é caracterizada pelo solo granito-

gnáissico recoberto por sedimentos triássicos, cuja incidência de estrôncio é tão 

elevada quanto à variável detectada nos resultados da Garota de Egtved. Com o 

apoio da evidência arqueológica, portanto, foi possível examinar a mobilidade 
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dinâmica e de longas trajetórias nas sociedades da Idade do Bronze do norte e 

oeste europeus. 

 Kristian Kristiansen, professor dinamarquês da Universidade de 

Gotemburgo (Suécia), participou da pesquisa da Garota de Egtved, 

contribuindo também para o estudo desse achado em outras esferas. Dedicado 

aos estudos da Idade do Bronze, Kristian aborda a religião e a sociedade 

nórdica pré-histórica (2013b), de maneira a acentuar características e 

simbolismos, os quais podem ser conferidos nos materiais que compõem o 

achado de Egtved. A respeito da mobilidade da jovem, por exemplo, ele sugere 

que tenha sido provocada por motivo matrimonial (Casey: 2015), dado que a 

Dinamarca e o sul da Alemanha representavam dois centros dominantes de 

poder à época, e é provável que a jovem tenha servido de estratégia política 

para firmar alianças tribais. Outro aspecto que Kristiansen ressalta quanto à 

essas sociedades é o forte fator comercial estabelecido entre esses centros, que 

consistia na troca de bronze e de âmbar. O âmbar, muito valioso na Idade do 

Bronze, era transportado para o Mediterrâneo por intermédio das sociedades 

que habitavam a Alemanha, ao passo que estas o trocavam por bronze com os 

habitantes da Dinamarca. Logo, a fim de garantir essa rota de comércio, famílias 

da elite promoviam tais laços matrimoniais. 

 Além disso, o processo funerário, per se, já encerra práticas e 

materialidades associadas às crenças da época. O carvalho, entre suas diversas 

atribuições simbólicas, era comumente usado para a fabricação do caixão, 

segundo o autor (Kristiansen: 2013b, p. 84). Talvez pela sua longevidade, 

simbolizava a árvore da vida, que, por sua vez, faz referência a Yggdrasil, 

árvore responsável por sustentar os mundos na mitologia nórdica. Tendo em 

vista outros elementos encontrados no túmulo da jovem, como o cinto solar, a 

utilização do carvalho dificilmente foi arbitrária. Pelo contrário, é 

particularmente relevante sua associação mítica, visto que o conjunto funerário 

encontrado em Egtved compõe um retrato do pensamento mítico nórdico sobre 

a cosmologia pré-cristã. 
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 Kristiansen (idem) explana que o defunto e seus pertences eram 

enrolados em pele de animal (raposa ou vaca), que havia sido sacrificado ao 

deus celeste. Dessa forma, o falecido adentraria o eterno ciclo do sol, contando 

com o apoio da árvore da vida (representada pelo caixão de carvalho), o deus 

celeste e o deus solar. O autor indica que os deuses principais da Idade do 

Bronze são os deuses solares — um deus masculino e uma deusa feminina — e 

seus ajudantes divinos, os Gêmeos Divinos (Kristiansen: 2013b, p. 83). Essa 

composição mítica é atestada pela arte rupestre escandinava, bem como por 

artefatos de bronze. Ademais, a jornada solar não é exclusiva dos países 

nórdicos, posto que também se apresenta espalhada pelo continente europeu 

nas mais diversas culturas. 

 Na época das escavações, os trajes da Garota de Egtved causou grande 

confusão entre os pesquisadores, por não condizer com o que até então se 

conhecia. Em aproximadamente 1870, descobriram 3 túmulos (2 homens e 1 

mulher) da Idade do Bronze, também muito bem preservados, em Borum Eshøj 

(Dinamarca). A mulher, diferente da Garota de Egtved, usava uma saia 

comprida. 

 

Figura 2 – Túmulo da mulher de Borum Eshøj. Fonte da imagem: 

www.pinterest.com/pin/302726406177197530  

 

 Em contrapartida, a Garota de Egtved usava uma saia curta, além de um 

distinto cinto com uma placa de bronze em formato de disco. Tendo como base 

outras iconografias cosmológicas da Pré-História, especialistas acreditam que 

http://www.pinterest.com/pin/302726406177197530
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tal disco de bronze simbolize o sol, o que levou à interpretação de que a Garota 

de Egtved fosse uma sacerdotisa do culto nórdico solar. 

 

Figura 3 – Recriação da vestimenta da Garota de Egtved. Fonte da imagem: 

https://www.pinterest.com/pin/295056213058922647/ 

 

 Em razão do comprimento da saia que a jovem de Egtved usava, o 

arqueólogo dinamarquês Thomas Marius Thomsen (1870–1941) propôs que se 

tratava de uma roupa de verão, ou um modelo usado por mulheres jovens, 

enquanto a roupa da mulher de Borum Eshøj seria uma roupa de inverno, ou 

usada por mulheres casadas. Contudo, a descoberta de mais um túmulo, em 

1935, refutou a teoria de Thomsen, já que a mulher de Skrydstrup era jovem e 

também vestia uma indumentária comprida  (Kristiansen: 2013a, p. 762). 

 Ainda há diversas questões a serem exploradas. Este ensaio procurou 

abordar de que forma a pesquisa arqueológica foi capaz de desvelar aspectos 

históricos por meio de uma evidência material direta da Idade do Bronze. 

Como resultados das pesquisas empreitadas no caso da Garota de Egtved, 

descobertas insignes foram realizadas, de maneira a desenvolver os estudos a 

respeito desse período. A mobilidade individual da jovem, por exemplo, 

apontou para a prática de deslocamento dinâmico entre as sociedades pré-

históricas. Quanto à materialidade e a religiosidade, o achado de Egtved 

despontou a interpenetração da composição material funerária com a crença 

https://www.pinterest.com/pin/295056213058922647/
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religiosa. 

 

Andressa Furlan Ferreira 

Mestranda em Ciências das Religiões na UFPB, membro do NEVE 

andressafurlan@yahoo.com.br 
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ASTRONOMIA, RITOS E CRENÇAS NA ANTIGUIDADE 

NÓRDICA 

O conhecimento astronômico dos povos antigos não é um tema novo na 

academia. Desde o século XIX a tradicional História da Astronomia já realizava 

diversos estudos neste sentido. Mas foi com o desenvolvimento da 

Arqueoastronomia, ciência surgida essencialmente com as pesquisas em torno 

de Stonehenge na Inglaterra após os anos 1960, que o estudo das sociedades 

pré-históricas e sem registros escritos foi muito mais intensificado. 

Os fenômenos celestes eram parte importante da vida nas comunidades 

européias da Antiguidade. Sejam para com os povos neolíticos, os germanos, 

celtas, eslavos, assim como os habitantes do Mediterrâneo pré-clássico, o céu 

propiciava a regulamentação do calendário (com os movimentos do Sol e Lua) e 

da sazonalidade agrícola (determinação da época exata de plantar e colher pelo 

avistar de certas constelações), mas também a projeção de mitos produzidos 

pelo referencial cultural (as mitologias celestes e as cosmogonias). Também os 

medos escatológicos eram associados com fenômenos desconhecidos ou não 

previsíveis (como passagens de cometas, a visão de eclipses ou fenômenos 

atmosféricos) e transformados em mitos. E alguns rituais eram executados de 

acordo com o calendário astronômico, relacionados tanto com o movimento do 

Sol quanto da Lua e também investidos de significados simbólicos. 

Assim como outras culturas, os germanos antigos tiveram grande 

interesse pela Astronomia – não no referencial moderno, obviamente, mas por 

meio da visualização a olho nu de fenômenos celestes que eram considerados 

importantes para a vida cotidiana e com grande sentido mítico-religioso. 

Apesar de não termos registros detalhados ou tão elaborados como os 

realizados após a cristianização (fundindo-se com a tradição astronômica 

clássica da Europa continental e a originada no Oriente), existem algumas 

fontes que apontam para isso. Tácito mencionou que atividades políticas e o 

calendário germânico foram baseados no ciclo lunar (Germânia 11). Júlio César 



 
 

Notícias Asgardianas n. 9, 2015: Dossiê: Ritos e crenças nórdicas  Página 14 
 

 

afirmou que os germanos não realizavam batalhas antes da Lua Nova 

(Comentários da guerra gálica 50). Jordanes enunciou que os antigos Godos 

tinham conhecimentos de constelações e do movimento de planetas e estrelas 

(Sobre a origem e feito dos Godos 10). 

1   2  

Imagem 1: Megálitos de Ales, Suécia. Imagem 2: Orientações astronômicas de Ales. Fonte 
das imagens: http://www.livescience.com 

Mas os mais surpreendentes registros são provenientes da Arqueologia. 

Em 1999 foi descoberto na Alemanha o disco de Nebra, datado de 1700 a. C. 

Consiste em um disco de bronze contendo as figurações do Sol, da Lua e de 

dois arcos laterais, além de várias estrelas. Uma das figuras é interpretada como 

sendo uma barca solar, um mito comum a várias culturas do Ocidente e 

somado ao achado do carro solar de Trundholm, Dinamarca, representa um dos 

momentos fundamentais da cosmologia antiga: a jornada simbólica dos astros 

pelos vários mundos, especialmente o dos mortos. Além disso, Nebra também 

registra as Plêiades – um dos mais importantes asterismos do céu, demarcadora 

das épocas de colheita na Europa. Tanto o tema da barca solar quanto as 

Plêiades vêm sendo identificadas também em diversos sítios de arte rupestre na 

Suécia da Idade do Bronze, como apontadas pelo astrônomo Göran Henriksson. 

Dois sítios nórdicos estão apresentando antigas orientações solares: Ales e 

Tysnes. Os megálitos suecos de Ales (imagem 1), com formato de navio e 

datação incerta (Idade do Bronze Tardia ou do Ferro), foram estudados por 

Mörner e Lind e considerados como um sofisticado calendário solar dos 

solstícios de verão e inverno, as duas datas mais importantes do calendário 

religioso da Europa pré-cristã.  

http://www.livescience.com/
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3  

Imagem 3: Monólito de Tysnes, Noruega. Fonte da imagem: fotografia enviada pelo 
pesquisador Eldar Heide em 2014, do qual agradecemos a gentileza. 

 

Já o pilar cerimonial de Tysnes, Noruega (Idade do Ferro Tardia), além de 

ter sido encontrado com vestígios religiosos e associado toponimicamente com 

os deuses germânicos desde o início do século XX, durante o período do 

solstício de inverno a luz solar incide sobre seu topo (imagem 2), iluminando o 

monólito. O fenômeno foi constatado visualmente pelo pesquisador Eldar 

Heide e possivelmente este efeito foi originado com caráter intencional, mas 

ainda faltam medições geo-astronômicas pormenorizadas neste local. 

Infelizmente, a quantidade de investigações de campo e pesquisadores em 

Arqueoastronomia na Escandinávia ainda é muito reduzida. 

Segundo Rudolf Simek e Régis Boyer, existem muitas evidências de culto 

ao Sol na Idade do Bronze, evidenciados pela grande existência de grafismos 

rupestres e do disco da carroça de Trundholm. No Encantamento de Merseburg, a 

deusa Sunna é citada como irmã de Sinthgun, mas Simek acredita que a 

combinação dos antigos símbolos solares com o navio nos contextos ritualísticos 

(que ocorrem frequentemente da Idade do Bronze aos tempos medievais), 

parecem estar conectados à cultos de deuses da fertilidade (como Njórd e Freyr, 

mas que não possuem conexões diretas com personificações solares). Em 1936 

Vilhelm Kiil argumentou que o nome Solberg significava montanha do sol, 

evidenciando algum tipo de culto solar na Escandinávia. Em 1981 o francês 
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Régis Boyer realizou um extenso estudo sobre o simbolismo dos mitos solares 

na Idade do Bronze da Escandinávia, inseridos em sua obra Yggdrasill: La 

religion des anciens scandinaves. Algumas das principais pinturas de Bohuslän 

analisadas por Boyer, embarcações transportando discos (relacionadas a 

procissões e rituais solares), foram analisadas pelo astrônomo Göran 

Henriksson em 1996, sendo associadas a eclipses totais do Sol nesta região. 

Baseado em pesquisas folclóricas e nas investigações arqueológicas de 

Anders Andrén, o pesquisador Thomas DuBois concluiu que as áreas nórdica e 

báltica foram devedoras de representações míticas solares provenientes da 

Idade do Bronze, mas também foi influenciada pela idéia do Sol invictus da área 

romana (durante o período de migrações). Também levanta a possibilidade de 

parte da credibilidade do culto solar ter sido perdida com a catástrofe vulcânica 

de 536 d. C. (pelo fato do Sol ter permanecido encoberto durante muito tempo 

pelos detritos na atmosfera), ao mesmo tempo em que surge uma nova 

aristocracia com novos cultos e deuses no mundo nórdico.  

4     5  

Imagem 4: Estelas de Bro I, Gotland, Suécia; Imagem 5: Estela de Väskinde, Gotland, Suécia. 
Ambas datadas entre 400-600 d.C. Fonte das imagens: http://diaphanee.tumblr.com A maior 
parte dos pesquisadores reconhece nas espirais dominantes nas estelas gotlandesas entre os 
séculos IV a VII como manifestações de cultos solares, o que é muito pertinente com as 
pesquisas que apontamos até aqui. Alguns, porém, vão muito além: querem reconhecer na 
quantidade de raios das espirais uma possível alusão a representações dos doze signos 
zodiacais (como em Bro I, onde existem 12 terminações da espiral, ver imagem 4) ou as oito 
partes da divisão do dia no mundo nórdico (devido as oito radiações existentes na espiral de 
Sanda). Mas isso é pura especulação: a quantidade de radiações das espirais depende do 

http://diaphanee.tumblr.com/
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monumento gotlandês deste período: três (Hellvi); seis (Martebo; Havor; Garda I; Väskinde – 
ver imagem 5); oito (Sanda IV); nove (Bro 24), ou seja, são detalhes puramente ornamentais e 
não possuem qualquer tipo de simbolismo numérico ou computo de algum tipo. E já 
demonstramos que a idéia do zodíaco viking foi uma fantasia acadêmica do século XIX e não 
possui respaldo em nenhum tipo de pesquisa etnoastronômica ou arqueoastronômica da 
atualidade (Langer, 2015: 579-581). 
 

A Lua também vem aparecendo nos registros arqueoastronômicos, 

confirmando os relatos de Tácito e Júlio César. Göran Henriksson identificou na 

ilha de Gotland marcações em sepulturas que pressupõe registros lunares (um 

possível calendário), indicando fases da Lua Nova ou Cheia durante o solstício 

de inverno. E o arqueólogo Mike Parker-Pearson comparou diversos sítios da 

Idade do Ferro em áreas germânicas e nórdicas que possuem alinhamentos 

voltados para eclipses totais da lua durante o solstício de inverno, 

demonstrando observações e registros destes fenômenos.  

Em recente publicação, o historiador Dorian Knight analisou o episódio de 

Odin e Gunnlod no Hávamál como sendo uma descrição do ciclo lunar, com 

resultados surpreendentes. Em síntese, a pesquisa de Knight conclui que a 

descrição do relacionamento fracassado de Odin com a filha do gigante Billing 

(Hávamál 96-102) corresponde à fase da Lua Cheia para Nova: o astro possui 

ligações simbólicas com o feminino e o cachorro no final do relato é uma 

simbolização da morte, do outro mundo e da escuridão do disco (Lua Nova), 

transfigurados no medo da Lua desaparecer por meio de canídeos devorando 

este astro. A narrativa triunfante de Odin acasalando com Gunnlod (Hávamál 

103-110), por sua vez, corresponde com a fase da Lua Nova à Lua Cheia. Neste 

caso, a interpretação de Knight leva em conta também o simbolismo do 

hidromel associado com a Lua Cheia, conhecido no folclore por Lua de mel 

(conexão entre casamento e fertilidade). 
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6       7  

Imagens 6 e 7: Tabelas do calendário lunar associados com as aventuras amorosas de Odin: no 
primeiro, corresponde ao seu fracasso com a filha de Billing (Lua Cheia à Lua Nova); no 
segundo, corresponde ao seu triunfo com Gunnlod, obtendo o hidromel (Lua Nova à Lua 
Cheia). Fonte das imagens: Knight, 2013: 31-62. 
 

Deste modo, percebemos que a Escandinávia preservou uma tradição 

muito antiga de observações e registros astronômicos desde o Neolítico, que 

agora vem sendo investigada por vários pesquisadores e que revelam uma 

gama variada de conhecimentos celestes nos mitos e folclore medieval: 

constelações, movimentos solares e lunares, passagens de cometas, eclipses, 

halos, parélios, auroras, etc. Resta aos pesquisadores futuros uma melhor 

compreensão dos vínculos e relações do conhecimento astronômico nórdico 

com a religiosidade na Antiguidade e início da Alta Idade Média. 

 

 

 Prof. Dr. Johnni Langer (UFPB), membro do NEVE 

johnnilanger@yahoo.com.br 
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O SIMBOLISMO E A RELIGIOSIDADE NÓRDICA PRÉ-

CRISTÃ 

Fontes Visuais 

Os escandinavos medievais apreciavam bastante a arte estética do 

adorno e abusavam dela. Colares, broches, pingentes e braceletes da Era Viking 

são objetos de grande valor e beleza. Muito do que sobreviveu ao tempo nos 

mostra uma pista do gosto nórdico para a arte, além de revelar um pouco de 
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sua religiosidade. Além das jóias, encontramos diversos utensílios adornados 

com símbolos e máscaras. Itens ritualísticos, e até mesmo objetos do cotidiano 

podiam ser modificados por um artesão profissional com as ferramentas 

corretas ou por um cidadão comum com sua faca. 

Os escandinavos da Era Viking desenvolveram uma tradição, que 

remonta ao século IV, de erguer pedras podendo conter inscrições de seu 

alfabeto rúnico, representações do cotidiano, representações mitológicas e 

adornos diversos. Tais rochas, também chamadas de pedras rúnicas ou pedras 

pintadas.  

Esses monumentos estavam dispostos em locais públicos, normalmente 

onde houvesse um fluxo significativo de pessoas, como ao lado de estradas e 

pontes, e, as que possuíam inscrições, normalmente se referem a alguém morto 

em terras estrangeiras e seu herdeiro por direito, servindo como instrumento de 

legitimação de poder. Além disso, alguns destes exemplares possuem uma 

decoração com imagens de animais, deuses, monstros, heróis e símbolos 

religiosos. 

A cultura visual 

Objetos artísticos como um pingente com estatueta de valquíria, navios 

com cabeças de monstros entalhados em sua proa ou desenhos de heróis 

derrotando dragões em monumentos fúnebres trazem consigo um reflexo da 

religiosidade nórdica. Se aplicarmos os métodos de estudo da imagem de Jean-

Claude Schmitt, podemos, além de ler a imagem, compreender sua totalidade 

em sua forma e estrutura, em seu funcionamento e suas funções, ou seja, 

percebemos que estes elementos não estão isolados e não são puramente 

imagens, na realidade eles compõem uma relação complexa com outros 

elementos ao seu redor, como as razões para se carregar uma estatueta no 

pescoço, ter um monstro a frente de um navio e um ato de heroísmo junto ao 

seu nome. 
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Para o pesquisador que resolve estudar a sociedade escandinava 

medieval através de sua arte, uma abordagem atual deve ser utilizada, tendo 

em vista que as antigas metodologias embebidas do positivismo, além de 

restringir a serventia das imagens aos iletrados, não davam conta de entender e 

problematizar as produções artísticas e sua relação com sua sociedade, falhando 

em atingir o objetivo mais central do estudo histórico. 

Para que não recorrermos ao erro citado, encontramos na Cultura Visual 

do historiador Jean-Claude Schmitt uma metodologia adequada à análise das 

representações imagéticas religiosas nórdicas, pois ele atenta para detalhes 

muito importantes na análise das produções imagéticas que ajudam bastante na 

percepção da religiosidade viking. 

Seguindo o raciocínio de Schmitt, acreditamos que o pesquisador deve 

procurar a razão de ser das imagens religiosas nórdicas, analisando sua 

natureza e seu processo de representação e percebendo assim que, elas não 

representam a realidade, ao invés disso constroem o real de uma maneira que 

lhe é própria. Logo, deve-se, além de ler a imagem, compreender sua totalidade 

em sua forma e estrutura, em seu funcionamento e suas funções, pois: “a 

imagem não é a expressão de um significado cultural, religioso ou ideológico, 

como se este lhe fosse anterior e pudesse existir independentemente dessa 

expressão. Pelo contrário, é a imagem que lhe faz ser como a percebemos, 

conferindo-lhe sua estrutura, sua forma e sua eficácia social” (SCHMITT, 2007, 

p. 42). 

Para tanto, deve-se estudar as imagens na profundidade sincrônica de 

sua base social, cultural e ideológica e depois realizar uma análise 

preocupando-se com diacronia, periodização e uma cronologia.  

Em suma, deve-se compreender a função estética das obras como uma 

dimensão essencial de seu significado histórico, cultural, político, jurídico e 

ideológico, servindo como documento que informa sobre o ambiente histórico 

que a produziu e ao mesmo tempo que se oferece ao olhar como uma 

manifestação de crença religiosa ou uma proclamação de prestigio social. 
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Simbolismo 

O mundo nórdico estava recheado de imagens e símbolos. Desde o 

vestuário à arquitetura, imagens e representações de elementos religiosos 

podem ser encontrados. Símbolos solares como espirais e triskélions, elementos 

divinos como o Mjöllnir, o lendário martelo do deus Thor e até mesmo lobos, 

ursos e águias, animais totêmicos, podem ser encontrados esculpidos nos mais 

diversos objetos. 

O que chama a atenção é a relação dos objetos e seres ali gravados com a 

religião desse povo. De que forma se articulam? Como eles agem na prática 

religiosa? Como eles criam e/ou são criados pela dialética religiosa?  

Ao contrário do que se pode pensar em uma primeira vista, como afirma 

Talal Asad,  

“o símbolo não é um objeto que serve como veículo para uma 
concepção: ele é a própria concepção. [...] é um conjunto de relações 
entre objetos ou eventos agregados singularmente como complexos ou 
conceitos, tendo ao mesmo tempo significância intelectual, 
instrumental e emocional” (ASAD, 1993, p. 265). 

 
assim, esta concepção de símbolo quebra com conceitos mais ultrapassados de 

símbolo baseados na suposição de que os sistemas simbólicos existem em 

separado das práticas religiosas, pois, como bem lembra Asad, esta visão é fruto 

do pensamento moderno e de sua necessidade de articular os saberes religiosos 

em paralelo com saberes outros (ASAD, 1989, p. 268). 

Aproxima-se desta conceituação o escandinavista Johnni Langer, que ao 

afirmar que símbolos são: 

“representações visuais que transcendem o simples signo, sinal, e o 
seu significado, dependendo de certa interpretação racional e 
carregadas de afetividade e dinamismo. O símbolo tem natureza 
indefinida e ao mesmo tempo exprime-se pela emoção - no caso 
religioso, da vivência de fé - e revela sua função primordial, uma 
revelação existencial e individual da experiência cosmológica. O 
dinamismo simbólico estaria estreitamente relacionado com funções 
explicatórias; substitutivas; mediadoras; unificadoras; pedagógicas; 
terapêuticas. Dentro do universo pagão germânico, podemos afirmar 
que os símbolos foram meios de comunicação, instrumentos para 
conhecimento e construção do mundo e instrumentos de dominação” 
(LANGER, 2010, p. 2 e 3). 
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O autor aprofunda e esclarece a aplicabilidade do conceito na região 

germânica. Desse modo, temos que os símbolos religiosos escandinavos devem 

ser pensados em termos de guias emocionais e psicológicos, nunca longe de seu 

contexto, levando sempre em conta suas relações históricas com os símbolos 

não religiosos e outros elementos da vida social. Além disso, requerem uma 

atenção maior na relação entre as cenas e nas questões de posicionamentos, 

visibilidade e recepção do público. 

Vestígios visuais 

Alguns exemplos da presença e da diversidade de simbolismos 

religiosos na sociedade nórdica podem ser facilmente citados. Dentre o vasto 

corpo visual da RNPC, uma das obras mais populares e chamativas certamente 

são as pedras monumentais. Destacam-se as estelas da ilha sueca de Gotland, 

em detrimento das pedras rúnicas, por serem mais ricas visualmente.  

A exemplo disto, a imponente estela de Hammars I apresenta uma série 

de painéis horizontais com representações que podem ser facilmente 

identificados elementos religiosos, como a realização de sacrifícios à Odin 

(figura 1). Johnni Langer, ao analisar o referido nicho, demonstra que ela se 

refere não à uma passagem mitológica, mas à uma representação do cotidiano 

religioso (LANGER, 2003, p. 105), tendo em vista que o homem armado e 

enforcado na árvore não é o próprio Odin, pois este não porta a lança, arma 

consagrada desse deus, mas espada e escudo, equipamentos de um guerreiro 

comum, logo se trata de um sacrifício. Outros elementos reforçam a ligação com 

a divindade, como a presença de aves, animais totêmicos odínicos, e um grande 

Valknut, o “nó dos mortos”, um símbolo diretamente ligado ao culto de Odin. 
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Figura 1: Pormenor da estela Hammar I. Disponível em: 
https://ferrebeekeeper.files.wordpress.com/2012/08/sacrificial_scene_on_hammars_ii.png  

  

Outra representação de ritual pode ser encontrando em uma pequena 

placa metálica do Elmo de Torslunda (figura 2). Neste objeto, pode-se observar 

um homem portando lanças e espadas dançando ao lado de outro também 

armado, mas vestido com uma pele de lobo. Esta representação fomenta o 

debate sobre o xamanismo escandinavo e o culto odínico, pois o homem com 

pele de lobo, um animal totêmico e de grande simbolismo na religiosidade 

nórdica, segundo a interpretação do estudioso Pablo Gomes de Miranda, seria 

um guerreiro de elite escandinavo devoto de Odin, o berserkr, e o outro sugere 

que a dança seja parte de um ritual e esteja associada com a busca de um estado 

alterado de consciência chamado de berserksgangr (MIRANDA, 2010, p. 9), uma 

espécie de furor guerreiro que bloqueava a dor e concedia força sobre-humana.   

 

 

Figura 2: Reprodução de placa metálica do Elmo de Torslunda. Disponível em: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Bronspl%C3%A5t_fr_Torslunda_sn,_%C3%9

https://ferrebeekeeper.files.wordpress.com/2012/08/sacrificial_scene_on_hammars_ii.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Bronspl%C3%A5t_fr_Torslunda_sn,_%C3%96land_(Antiqvitets_Akademiens_M%C3%A5nadsblad_1872_s090_fig39).jpg
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6land_(Antiqvitets_Akademiens_M%C3%A5nadsblad_1872_s090_fig39).jpg  

 

Ainda na temática do odinísmo, um pingente descoberto há poucos anos 

atrás na Dinamarca (figura 3), além de ser a única representação tridimensional 

conhecida de uma valquíria, também a apresenta portando armas. Como bem 

analisou Luciana de Campos, em recente estudo sobre adornos capilares da Era 

Viking, esta estatueta apresenta o característico nó triplo no topo da cabeça, 

simbologia clara à Odin, envolvendo tanto o nó quanto o numeral três 

(CAMPOS, 2014, p. 56). Além do que, foge da comum representação de 

mulheres com longos vestidos capas e servindo chifres de bebida, o que reforça 

o debate acadêmico sobre as várias facetas destas personagens mitológicas que, 

além de servir os guerreiros mortos no Valholl, possuíam uma ligação com a 

própria guerra, sendo responsáveis por conceder a vitória ao escolhido de Odin.  

 

 

Figura 3: Pingente de valquíria armada. Disponível em:  
http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2013/03/Silver-valkyrie-Odense-Museum.jpg  

Conclusão 

As diversas fontes literárias e arqueológicas da Era Viking podem 

contribuir na investigação da religiosidade de seu povo, revelando, através das 

imagens, tanto visuais quanto mentais, sua cosmovisão. Entretanto, ambas as 

fontes carecem de um cuidado especial, além de um diálogo entre elas, uma vez 

que as fontes literárias são produções pós-cristianização e as fontes 

arqueológicas possuem ausência de explicação. Dessa forma, uma fonte ajuda 

http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2013/03/Silver-valkyrie-Odense-Museum.jpg
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na compreensão da outra, possibilitando a pintura do quadro que é a 

Religiosidade Nórdica Pré-Cristã. Ademais, a união de teorias e conceituações 

mais condizentes às fontes de estudo, expandem o horizonte de estudos de 

forma mais clara e plausível, possibilitando produções acadêmicas mais 

verossímeis.  

 

Ricardo Menezes 
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ASSIMILAÇÕES E INFLUÊNCIAS ENTRE O MARTELO 

DE THOR E A CRUZ DE CRISTO 

 

No presente trabalho temos como objetivo analisar como a religião pré-

cristã dos antigos Vikings reagiu ao contato com o cristianismo pelo exemplo 

das influencias culturais trocadas entre a representação do martelo de Thor e a 

cruz de cristo. O contato entre o cristianismo e a religião pré-crista escandinava 

http://www.academia.edu/752819
http://www.academia.edu/752529
http://www.academia.edu/761365
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pode ser apontado como decorrente de múltiplas experiências como as do 

século oito quando Willibrord, monge Inglês que trabalhava na Frísia chegou a 

estender sua missão ao território Danes, porem sem muitos ganhos. Durante 

todos os séculos nove e dez o contato entre ambas continuaram e os exemplos 

de monges e padres francos, anglo-saxônicos e germânicos em missão pelos 

reinos escandinavos são inúmeras (Richards, 2005: 25).   

Thomas A. DuBois trabalhou essa questão de contatos e de mudanças 

ocorridas no período Viking, o autor ressalta em sua obra a questão da 

religiosidade nórdicas era composta por múltiplas influencias e vivencias 

advindas de outros povos com os quais os nórdicosmantinham contato como, 

por exemplo, os sámi ao extremo norte da Escandinávia, os finlandeses, os 

anglo-saxônicos entre outros. Dubois salienta assim que a religião escandinava 

pré-cristã deve ser entendida por sua multiplicidade que pode ser percebida 

pelas diversas comunidades que em suas relações espaço/temporais que 

acabavam por justapor ideias religiosas e praticas ritualísticas que contribuíam 

para a pratica social da realidade do dia a dia (DuBois,1999:8). Assim sendo o 

cristianismo se apresentou como mais uma proposta a se vincular a outras 

realidades míticas e ritualísticas em uma múltipla influencia formadora do 

social e do religioso.  

Martelo ou machado? Resistência ou adaptações? 

Um dos grandes debates desenvolvidos pela perspectiva de 

compreensão do contato entre o pré-cristianismo e o cristianismo é o levantado 

por historiadores e arqueólogos como Thomas A. Dubois, Anne-Sofie Gräslund, 

John Lindow, Lotte Motz e Egon Wamersque debatem a criação dos pingentes 

do martelo de Thor como forma de resistência ao cristianismo ou como produto 

de um mundo pré-cristão que se altera, renova e modifica ao contato com 

outras religiões (Dubois, 1999: 158-163; Gräslund, 2002; Lindow, 1994: 489-490; 

Motz, 1997: 338-340; Wamers, 1999: 83-107). 

Gräslund e Wamers em seus trabalhos defendem que no momento em 

que o mundo cristão e o mundo Viking entravam em contato um dos grandes 
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símbolos que os cristãos carregavam como forma de devoção e proteção, o 

símbolo da cruz, foi assimilado pelos nórdicos os levando a criar os seus 

próprios símbolos de proteção como o caso do martelo de Thor, sendo assim 

uma forma de resistência do mundo pré-cristão para com um cristianismo que 

se desenhava como religião triunfante sobre as demais (Gräslund, 2002; 

Wamers, 1999: 83-107).  

 

 

Figura 1: Martelo de Thor encontrado na ilha de Kobelev, atual Dinamarca. No martelo se 
encontram runas que gravam a frase ‘Hmar x is’ que significam isto é um martelo. Fonte: 
www.dailymail.co.uk Acesso em 08/07/2015. 

 

A teoria defendida por Gräslund e Wamers, no entanto, seria muito 

questionada por outros estudos de arqueólogos e historiadores como Lindow 

que aponta para a existência de um grupo de 400 miniaturas da representação 

do martelo de Thor sendo a grande maioria proveniente da atual Suécia, 

produzidos em ferro, apresentando características como a presença de anilhos 

que apontam para uma utilização destas miniaturas como pingentes e por fim 

recebendo a datação para o inicio do período Viking. Estas miniaturas levam 

Lindow a concluir que a criação do martelo de Thor estaria longe de ser uma 

mera criação de resistência do pré-cristianismo sendo na verdade uma criação 

própria de um mundo pré-cristão que sofreria diversas interpretações e 

modificações no decorrer de suas relações com cada comunidade escandinava 

em suas pertenças as suas variáveis espaço/temporais (Lindow, 1994: 489). 

http://www.dailymail.co.uk/
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Para a defesa de sua teoria Lindow segue em seu estudo a apontar a 

presença da representação de martelos e machados em gravações feitas em 

pedra no mundo escandinavo durante a idade do bronze, a presença da 

representação do martelo de Thor que seria utilizado na Islândia para a 

demarcação dos limites de determinados territórios e ainda aponta a conexão 

entre o deus Thor e o martelo como influencia da cultura dos povos Sámi que 

apresentam como um de seus deuses Horagalles que é detentor de um 

machado. Lindow conclui assim que a representação de machados e martelos é 

própria do mundo escandinavo não apenas em representações do deus Thor e 

não apenas em relação ao mundo cristão, mas também em contatos com outros 

povos como os Saamis e em representações mais diversas como as da idade do 

bronze. Para Lindow assim a representação do martelo de Thor não é um mero 

símbolo de resistência da religião pré-cristã escandinava e sim um elemento 

próprio do mundo nórdico desenvolvido por diversos momentos e em diversas 

conexões (Lindow, 1994: 490). 

Os estudos de Lindow vão neste sentido se aproximar dos estudos de 

Thomas A. Dubois que salienta que o formato e as interpretações do 

armamento portado por Thor não foi similar por todo o período pré-cristão e 

nem mesmo pelas interpretações medievais lançadas aos mitos nórdicos: Saxo 

Grammaticus descreveria a arma de Thor como uma clava, o Landnámabók 

apresentaria na Saga de Einarr Thorgeirssons a arma de Thor como um 

machado e as representações do Mjollnir variariam muito nos amuletos durante 

o período Viking. Dubois diz assim que o que é compreendido como símbolo 

de resistência ao cristianismo seria uma ultima representação do martelo de 

Thor decorrente de influencias como a gerada pela religião cristã que 

concederiam aos símbolos pré-cristãos como os do martelo de Thor forma mais 

fixa que por volta do século X iniciaria um processo de padronização. Sobre 

esse fato Thomas A. Dubois diz que com o contato com o cristianismo a forma e 

o estilo tão variado do martelo de Thor durante o período Viking foi ganhando 



 
 

Notícias Asgardianas n. 9, 2015: Dossiê: Ritos e crenças nórdicas  Página 31 
 

 

uniformidade com o desenvolvimento de uma noção de padrão iconográfico 

(DuBois, 1999: 161). 

 

 

Figura 2: Acima expostos estão os moldes para produção de pingentes do martelo de Thor 
sendo o da extrema direita o molde de Jylland datado para o século X e abaixo exemplares dos 
mesmos. Todas as peças se encontram em exposição no Museu Nacional da Dinamarca. Fonte: 
https://www.pinterest.com/pin/257197828694179372/ Acesso em: 08/07/2015. 

 

Assim sendo a produção de amuletos do martelo de Thor e da cruz de 

cristo pôde ser observada como uma produção do mesmo período, o que 

demonstra o convívio das duas crenças. A datação pode ser feita pelos moldes 

de um ferreiro encontrado na região de Trendgården em Jylland na atual 

Dinamarca que acreditasse ter sido usado no século X. Dubois afirma assim que 

seria esse paralelo um exemplo da tendência da religião pré-cristã de assimilar 

aspectos atrativos em outras religiões como o cristianismo e conclui que no 

decorrer dos contatos entre ambas as religiões o martelo de Thor e a cruz de 

cristo começariam a adquirir semelhanças no tamanho, no tipo de uso e mesmo 

no formato de ambas as imagens (DuBois, 1999: 159). 

Lotte Motz por sua vez questiona o formato das representações do que se 

indica como sendo o martelo de Thor, para ela estas representações seriam na 

verdade a de laminas de machados. Em seu estudo ela parte de uma descrição 

das representações do martelo de Thor nos pingentes do século X como 

possuidores de uma forma plana, às vezes elaboradamente decorada, podendo 

ser feitos de metais preciosos, sendo usados como joias ou amuletos, sem 

relação com os martelos de um ferreiro que eram habitualmente volumosos e 

feitos de ferro e madeira. Motz ainda descreve estes amuletos como sem 

https://www.pinterest.com/pin/257197828694179372/
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separação entre seus ‘eixos’ e suas ‘cabeças’ contendo por muitas vezes uma 

decoração ininterrupta entre suas partes horizontais e verticais, além de terem 

sempre a parte inferior mais fina e a superior mais grossa o que o leva a dizer 

que seria uma representação muito distante de um martelo que nunca 

apresenta decorações, e que apresenta sempre sua ‘cabeça’ de forma mais 

volumosa do que o ‘eixo’. 

Para Motz a representação seria mais próxima de um machado que 

possuem lâminas planas e podem ser encontrados feitos por metais preciosos, 

além de como os pingentes por momentos apresentarem adornos de decorações 

altamente elaboradas por vezes sendo estas decorações até mesmo as mesmas 

que apresentadas nos pingentes. Sendo assim o espessamento dos pingentes 

recordariam os dos machados e a saliência da parte superior lembraria as 

curvas das arestas destas armas. Motz reforça sua ideia ainda por dizer que 

representações em miniaturas de machados eram muito populares durante toda 

a Era Viking e que algumas destas como a chamada de machado do santo Olaf 

são vendidas ate hoje (Motz, 1997: 338-340). 

Lotte Motz conclui assim que as representações que chamamos hoje de 

martelos de Thor são na verdade intermediarias entre as representações dos 

machados e da cruz, mas ela vai além ao dizer também que por mais que por 

momentos o martelo de Thor tivesse assumido um papel de amuleto a serem 

carregados em colares este aspecto não seria apenas uma influencia do 

cristianismo porque como já apontado por elementos pré-cristãos como os 

bracteates era próprio também desta religião o uso de amuletos em colares 

(Motz, 1997: 340). 

Ao analisarmos assim a pluralidade de representações e compreensões já 

apresentadas pelo martelo de Thor podemos dizer que esse é um símbolo que 

por fim sofreria e seria fruto de intercâmbios culturais que o multiplicaria em 

suas representações. 

Cristianismo e novas utilizações e formas do martelo de Thor. 
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Nesta ultima parte de nosso trabalho buscaremos delimitar dois 

paralelos presentes no mundo escandinavo entre o martelo de Thor e a cruz de 

cristo. Os paralelos aqui a serem tratados se debruçam sobre algumas funções 

adquiridas pela arma de Thor em sua mescla com as próprias funções e formas 

da cruz cristã. A cruz cristã tinha durante a Idade Media três principais formas. 

A primeira forma era a de representação em amuletos ou em imagens presentes 

até mesmo nas runestones, a sua segunda forma era a chamada de Crux usualis 

essa era feita com as mãos como símbolo no ar e a ultima era a relíquia da cruz 

que consistia em pedaços de madeira que acreditavam ter sido retirado da 

própria utilizada por Jesus cristo (DuBois, 1999: 140-144). 

A Crux usualis tinha também seu paralelo com o martelo de Thor, 

podemos reparar este fato pela historia de Hakon o Bom rei norueguês que 

havia se tornado cristão, mas não imposto à religião cristã a seu povo. Hakon 

quando chamado pelos chefes locais a executar seu papel como chefe de culto 

empenhou-se em proteger das antigas tradições, fazendo o sinal da cruz sobre a 

taça a ser bebida aos deuses, o que de pronto gerou um protesto por parte dos 

chefes locais que só se acalmaram com a desculpa de que na verdade o símbolo 

da cruz representaria o martelo de Thor e que assim Hakon seguia as tradições 

de seu povo (Davidson, 2004: 41). 

O ultimo paralelo está presente nas runestones. Os nórdicos tinham o 

costume de erguer estes monumentos em homenagem aos entes queridos que já 

houvessem falecido ou como marco de inauguração de grandes obras como 

pontes e estradas. Não são raros os casos de runestones que tem como 

inscrições dizeres como ‘tais pessoas ergueram essa runestone em homenagem 

aos seus pais, mães e filhos.´ Justamente nestes momentos é que o martelo de 

Thor e a cruz de Cristo encontram mais um de seus paralelos, pois ambos os 

símbolos são gravados juntos desses dizeres muito provavelmente com o 

intuito de proteção e representação religiosa do morto e/ou de sua família.  

Considerações finais 
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Em nossa analise sobre o símbolo do martelo e da cruz podemos afirmar 

que como toda representação mitológica do mundo pré-cristão nórdico o 

martelo de Thor não foi fixado com um padrão único e por momentos chegou 

até mesmo a ser representado com um machado. O que demonstra mais uma 

vez a pluralidade da religião nórdica pré-cristã, que sem a presença de um livro 

sagrado e nem mesmo um liderança religiosa unificada, acabava por se 

apresentar através de múltiplos padrões e que em suas relações 

espaço/temporais acabavam por justapor ideias religiosas e práticas 

ritualísticas (DuBois,1999:8). 

Compreendemos assim que em tempos de contatos entre cristianismo e 

as crenças pré-cristãs os cultos e utilizações de símbolos representantes dos 

deuses como o martelo de Thor e a cruz de Cristo ganharam novas funções e 

representações, marcando assim mais um momento de convívio e influencia de 

uma religião para com a outra. Portanto mesmo o período Viking e em geral a 

Idade Media sendo marcados por guerras, conflitos e discussões religiosas e 

políticas houve momentos em que integrantes dos dois lados estiveram juntos e 

puderam trocar informações. Momentos nos quais uma religião ou um povo 

pode se posicionar em relação ao outro não apenas de forma bélica, mas 

também em momentos de intercâmbio nos quais Vikings e cristãos estiveram 

muito mais próximos do que os inúmeros casos de guerra e conflitos nos 

permite imaginar. 

Este trabalho nos permite vislumbrar assim o fato de que a Historia não é 

tão linear e rígida como às vezes nossa mente nos deixa pensar. Não podemos 

mais acreditar que com a chegada do cristianismo de um momento para o outro 

a religião nórdica deixou de existir, os reis e a sociedade nórdica tomaram todos 

os padrões cristãos do mediterrâneo e os substituíram imediatamente aos seus 

antigos valores escandinavos. 

Por ultimo não podemos simplesmente pensar que o cristianismo fora 

um projeto singular por toda a Europa como uma grande missão civilizadora, 

arrebatadora e homogeneizante. Vale lembrarmos que como houve os contatos 
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no norte da Europa também houve pelo resto do velho continente todo e foi 

exatamente estas formas hibridas que tornou o cristianismo por fim o que temos 

hoje e que possibilitou o surgimento das chamadas heresias como as Arianas, 

Anglicanas e como tantas outras. Fora exatamente esses tantos cristianismos 

que permitiram a terras como a Islândia continuarem as suas obras na sua 

língua vernácula e não substituí-la pelo latim o que mais tarde traria para tantas 

outras localidades a possibilidade de tradução da bíblia e dos cultos cristãos. 
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HEL E O INFERNO CRISTÃO: COMPARAÇÕES E 

INCONGRUÊNCIAS 

 

Quando se fala em mundo dos mortos, normalmente pensamos em um 

lugar cheio de cadáveres, fantasmas e esqueletos. Um local sombrio, inóspito, 

agonizante, pútrido, degradante, etc. Todavia, as pessoas se esquecem de que o 

Paraíso também é um lugar da morte. Afinal para ir ao Paraíso é necessário 

morrer primeiro. No entanto, ao se estudar a vida após a morte ou a vida no 

além, é importante ter em mente que não existe apenas um mundo dos mortos, 

mas normalmente são dois, e às vezes temos três ou mais. O mundo dos mortos 

geralmente é dividido em dois sentidos: o mundo dos mortos em nível celeste, 

como o Céu, e em nível ctônico ou subterrâneo, como o Inferno.  

Por sua vez, além dessa divisão geográfica em cima e baixo, tal divisão 

também conota uma separação moral, entre as almas boas às quais ascendem 

aos mundos celestiais, e as almas ruins, as quais decaem aos mundos 

subterrâneos. Todavia essa separação moral nem sempre se dá na mesma forma 

entre as religiões do mundo. A noção entre bem e mal, é relativa de povo para 

povo, de cultura para a cultura.  

No caso escandinavo, o mundo subterrâneo da morte chamava-se Hel ou 

Helheim, o mesmo nome da deusa responsável por tal região, algo visto 

também na mitologia grega com o deus Hades. A palavra hel em nórdico antigo 

era também utilizada para designar morte, túmulo, cova (DAVIDSON, 1963, p. 



 
 

Notícias Asgardianas n. 9, 2015: Dossiê: Ritos e crenças nórdicas  Página 37 
 

 

84). No entanto, com a cristianização dos vikings, os missionários e padres 

passaram a usar a palavra hel como sinônimo de infernus, no que originou a 

palavra hell.  

Todavia, existem grandes disparidades entre a descrição de Hel e do 

Inferno, como visto nas religiões abrâamicas, especificamente no Cristianismo e 

no Islamismo, nas quais, o Inferno é descrito como o mundo subterrâneo da 

morte para onde seguirão todos aqueles que romperam com os ensinamentos 

de Deus, ou seja, os pecadores que não se retratarem e/ou buscarem o perdão. 

Os quais serão jogados ao fogo do Inferno, onde padecerão de terríveis flagelos. 

Entretanto, quando vemos as descrições de Hel contida em poemas da 

Edda Poética e na Edda em prosa (principal fonte de detalhes sobre a deusa e seu 

reino), elas nos apontam um caminho bem diferente. Primeiro, as descrições são 

bastante sucintas, e na maioria das vezes apenas salientam que Hel ficava 

localizada no subterrâneo, em outros casos não há menções a sua localização.  

O Völuspá (A visão da advinha) das estrofes 31 a 39 traz menções a 

Nilfheim e Hel, onde se fala de um misterioso lugar chamado Nástrond (“costa 

dos mortos”) o qual ficaria localizado no extremo norte. Nas estrofes 43 e 44, se 

faz menção ao reino de Hel, a um galo de cobre e um cão chamado, Garm. O 

poema Baldrs draumar (Os sonhos de Balder), no qual narra a visita de Odin a 

Hel, onde o deus procurou interrogar outra advinha acerca do futuro de seu 

filho Balder.  

O Grímnismál (Os ditos de Grímnir), o Vaftrúdnismal (Os ditos de 

Vaftrúdnir), Alvíssmál (Os ditos de Alvis), Lokasenna (“Escárnios de Loki”) e o 

Skírnismál (Os ditos de Skírnir) fazem sucintas menções a Helheim. No poema 

escaldo Sonatorrek (Meus filhos mortos) atribuído a Egil Skallagrímsson (ca. 910-

990), na estrofe 25, o autor diz que só lhe restava aguardar a hora de partir para 

Hel.  

Em todos esses poemas, Hel apenas é mencionado como um mundo da 

morte, mas não há descrições que digam que seria um local de dor e sofrimento, 

ou tão pouco salientam que fosse uma região fria, embora que no Baldrs draumar 
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diga que Odin cavalgou por nove dias até chegar a Hel, tendo que cruzar as 

profundezas do mundo. Por tal aspecto de se encontrar no subterrâneo, Hel é 

uma região sombria.  

Já a ideia de que Hel seria uma terra fria advém principalmente do fato 

que no Völuspá, Grímnismál e na Edda em prosa, assinalarem que tal lugar ficaria 

dentro de Nilfheim ou nas suas proximidades, sendo que Nilfheim (“Terra das 

Neblinas”) era descrito como um mundo nebuloso e frio, habitado pelos 

gigantes de gelo.  

No entanto, surge uma pergunta: por que um “mundo gelado”?  Uma boa 

pista para se tentar compreender essa questão parte do meio natural que os 

vikings habitavam. A Escandinávia é conhecida por possuir os mais rigorosos 

invernos da Europa, igualada apenas pela Rússia. Todavia, o inverno na 

Dinamarca é mais ameno do que na Suécia, e por sua vez, a Noruega é quem 

possui os invernos mais frios de ambos os três, devido principalmente a sua 

topografia montanhosa (GRAHAM-CAMPBELL, 2006, p. 20).  

Embora o rigor do inverno variasse em cada um desses países nórdicos, 

ainda assim, o inverno era bastante frio e dependendo da região, ele poderia 

durar meses. Para os povos que ali viviam, não haveria cenário mais mortífero e 

degradante que a fria paisagem branca do Norte. Somando-se a isso, o fato que 

as noites invernais eram mais longas que os dias de inverno, logo, as pessoas 

nos meses do inverno, passavam maior parte do tempo na noite, no que no dia. 

Obviamente o fator geográfico não é uma resposta definitiva para poder se 

pensar na concepção de um “inferno” escuro, frio e gelado, mas é um fator a ser 

levado em consideração.  

Quando partimos para o relato de Snorri Sturluson na Edda em prosa, 

acerca das características pelas quais ele descreve Helheim, o autor islandês nos 

forneceu maiores informações sobre a deusa Hel e seu sombrio reino, embora 

tais informações devam ser lidas com cautela, pois Snorri possa ter 

reinterpretado o mito de Hel com base em referenciais irlandeses, celtas e 
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cristãos (DAVIDSON, 1998, p. 178), concedendo uma visão mais macabra a 

deusa e seu reino.  

Seu palácio se chamava Éljúdnir (“úmido” ou “angústia”?), uma das 

entradas do palácio era chamada Fallanda Forad (“pedra do tropeço” ou 

“precipício”). O seu prato chamava-se Hungr (“fome”), a faca era Sultr 

(“inanição”). Sua cama se chamava Kör (“leito do doente”) e o cortinado era 

Bilkjanda (“preocupação”). A deusa possuía dois servos pessoais, um homem e 

uma mulher, chamados respectivamente Ganglati (“lentidão”) e Glangöt 

(“vagareza”).  

Hel possuía também um cachorro chamado Garm, o qual guardava a 

entrada para o seu reino, chamada Gnipahéllir. Snorri conta que uma ponte 

dourada chamada Gjallarbúr, a qual passava sobre o rio Gjöll (“eco”) se 

conectava a entrada de Hel. Além disso, ele mencionou que uma giganta 

chamada Modgudr, vigiaria tal entrada. 

Os objetos pessoais, os locais de seu palácio e seus servos, tudo isso 

possuem nomes que se referem a questões negativas, o que acentua a concepção 

ruim a qual essa deusa foi associada (NIEDNER, 1997, p. 214). Além disso, tais 

nomes só aparecem no relato de Snorri, o que reforça a opinião de Abram (2003) 

e Davidson (1998), de que o autor com base em outros referenciais literários e 

até cristãos, tenha reformulado o mito sobre Hel. 

Embora Christopher Abram (2003) não descarte que possa ter havido 

influência de outros referenciais na escrita de Snorri, ele não concorda que o 

poeta tenha inventado Hel, e assinala que o mais provável foi que Snorri deu 

uma nova interpretação sobre a deusa e seu reino. Em sua tese de doutorado, 

Representations of the Pagan Afterlife in Medieval Scandinavian Literature (2003), o 

autor defendeu com base na menção a outras fontes literárias, das quais 

algumas são anteriores as Eddas, que as concepções da deusa Hel e seu reino, 

não teriam se originado na imaginação de autores cristãos com base na 

mitologia nórdica, como alguns chegaram a alegar. 
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A opinião de Abram que Hel não seria um inferno é respaldada também 

pelo fato de que, em nenhum momento nos poemas se diz que Hel era um local 

de punição, pois a própria ideia de pecado inexistia na religiosidade viking 

como vista na religião cristã. Os vikings também não possuíam uma religião 

revelada ou com dogmas, essa estava mais centrada no pragmatismo da 

realização ritualística (LANGER, 2009, p. 131-132).  

Mas isso não nos infere em dizer que a cultura viking fosse amoral, apática 

e sem leis, pelo contrário, havia noções de moralidade, regras e leis (GRAHAM-

CAMPBELL, 2006, p. 100). Sendo que a ideia de moral da cultura viking era 

distinta da cultura cristã, daí para os povos já cristianizados, os vikings 

pareciam ser apenas bárbaros cruéis que viviam sem leis e respeito ao próximo.  

No entanto, se os vikings possuíam noções de leis, moral e por sua vez não 

havia o conceito de pecado, logo, sugerir que Hel seria um local para se punir 

os pecadores, carece de melhor embasamento. Outro problema que recaí nessa 

ideia de que Hel fosse um local parecido com o Inferno, é o fato de que não se 

sabe quais seriam os motivos pelos quais exatamente as almas iriam para lá.  

As únicas condições propriamente conhecidas se encontram na obra de 

Snorri, na qual ele diz que os idosos e doentes ao morrer iriam para Hel. Mas 

essas são condições biológicas e não religiosas como visto no cristianismo e no 

islamismo, e tão pouco são condições sociais e de virtude como visto no caso de 

Valhala, para onde seguiriam apenas os guerreiros fortes, valorosos e com 

glória.  

Não obstante, além desses fatores mal explicados, Snorri não diz que em 

Hel, os mortos seriam punidos por seus atos, mas sugere que a vida após a 

morte ali, não teria a mesma glória do que em Valhala. Abram (2003, p. 10) e 

Davidson (1968, p. 84) assinalaram que a ideia de velhice e doença 

provavelmente seja uma invenção de Snorri, como forma de conceder uma 

resposta a pergunta de qual seria o motivo para ir-se a Hel, assim como, seja 

também parte da reelaboração do autor para criar uma dualidade que 

respaldasse sua visão de Valhala (como o “paraíso”). 
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Por fim, Snorri salienta que Hel não seria um local de punição, mas Nilfhel 

e o palácio de Nástrond seriam os locais onde as pessoas seriam punidas por 

seus atos. O terrível palácio de Nástrond no qual veneno goteja do teto é 

mencionado nas estrofes 38 e 39 do Völuspá, mas não há indicações se tal palácio 

ficaria em Helheim. Por sua vez, a palavra Nilfhel aparece nos poemas 

Vaftrúdnismál e no Baldrs draumar, mas como sinônimo para Hel, e não como 

outro lugar.  

Algumas das conclusões que se pode chegar é que ainda pouco se conhece 

sobre a praticidade de Hel como mundo da morte, embora os trabalhos de 

Abram e Davidson sejam os melhores neste assunto. Por outro lado, percebe-se 

que houve uma reelaboração por parte de Snorri Sturluson em se tentar 

conceder maior racionalidade a vida após a morte da cultura viking, buscando 

encontrar um local no qual os mortos seriam punidos, e tais locais são Nilfhel e 

Nástrond. Embora que o palácio conste no Völuspá, obra datada de pelo menos 

duzentos anos antes de Snorri, a qual já mostra essa ideia de castigo, mesmo 

sendo vaga de explicação de o porquê aquele local existir para tal fim. Nastrond 

e Nilfhel embora se assemelhem ao Inferno cristão, como locais de sofrimento, 

ainda assim, são regiões que merecem ser mais bem estudadas nos mitos.  
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DA PROFECIA A CONVERSÃO: ANÁLISE DA ESTÉTICA 

LITERÁRIA CRISTÃ NA ÞIÐRANDA ÞÁTTUR OG ÞÓRHALLS 

 

          Pretendemos analisar, mesmo que de forma sucinta, os elementos de uma 

construção da estética literária cristã na literatura medieval islandesa, 

especificamente pensando no Þiðranda þáttur og Þórhalls ou Þiðranda þáttur Síðu-

Hallssonar (Este último: o conto de Þiðranda filho de Hall de Sida), este que faz 

parte do Flateyjarbók ou Codex Flateyensis (GkS 1005 fol.), preservado dentro da 

Ólafs saga Tryggvasonar (c. 1387) (VÍGFÚSSON; UNGER, 1860: 418-421). A 

chegada do cristianismo em suas múltiplas fases de penetração, interferiu em 

http://www.academia.edu/753503
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diversos níveis do cotidiano e das camadas culturais, até que gradualmente a 

religião de cristo passou a ganhar um patamar dominante na sociedade. Dessas 

fases, uma terceira seria a de ampliação e consolidação da religião cristã, onde 

por diversos motivos eclode uma literatura única na Europa medieval no seio 

da sociedade islandesa (LANGER, 2009: 1) (SAWYER; SAWYER, 2006). 

           As íslendinga sögur, as sagas islandesas (sagas de família) foram 

produzidas entre os séculos XII e XIV, seu período de maior produção reside 

entre os anos de 1150 a 1350, sofrendo influência clara de elementos cristãos, 

obras hagiográficas e por toda uma literatura clássica, assim como trabalhando 

fortemente com uma memória do passado na Islândia (BOYER, 1997: 130-134).  

Mas o ambiente de sua tessitura não é o mesmo ao tempo que se refere, 

refletindo tanto ou mais do seu tempo de escrita do que o que se pretende 

contar. Nesse cenário, os autores, em sua maioria cristãos, vão inserir toda um 

estética e mudança nos elementos do passado para favorecer o cristianismo, ou 

seja, uma mudança no que o autor soube do passado – normalmente séculos IX 

à XI - (ou mesmo uma criação) para favorecer a ampliação e consolidação do 

reino de Deus (obviamente que tal afirmativa não é generalizante sobre toda a 

produção desse vasto gênero) (GRAHAM-CAMPBELL, 1997: 100-103). 

 

Figura 1: Cena do manuscrito Fláteryarbók (GkS 1005 fol.), onde foi preservado o Conto de 
Þiðranda. Fonte da imagem: http://warfare.altervista.org/14/Flateyjarbok.htm  

 

http://warfare.altervista.org/14/Flateyjarbok.htm
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Dentro desse cenário de cultura escrita e valorização da força escrita que já 

existia antes mesmo da chegada da “escrita latina” (com a utilização 

considerável da escrita rúnica), elementos complementares às narrativas das 

sagas ou histórias mais curtas e rápidas, surgem em meados do século XIII 

como parte desse processo de mudança do mundo escrito e da valorização da 

cultura escrita que ocorre por toda a Escandinávia. Nesse cenário que se 

caracteriza os þættir ou contos, em uma tentativa mais próxima de tradução 

para o sentido dessa palavra agregada a seu uso no âmbito literário. 

          Esses contos podem estar diretamente ligados a uma saga em específico, 

como Halldórs þáttur Snorrasanar hinn fyrri, é um complemento e continuação da 

história da família de Snorri Goði, um dos principais personagens da Eyrbyggja 

saga. Outras vem ainda com essa ligação sobre um enredo, como a Grænlendinga 

þáttur, que tem uma ligação de enredo clara com a Grænlendinga saga e a Eiríks 

saga rauða. Também encontramos narrativas livres, que mesmo possuindo 

referências a vários textos escritos e outras fontes, acabam fazendo sua própria 

história sem estarem diretamente ligadas a outro texto, como a Sjörnu- Odda 

draumur (que inclusive tem um tamanho maior em relação a outras do gênero). 

          Assim como as sagas, os þættir possuem uma narrativa direta e objetiva, 

mas como sua grande característica é serem curtas, muitos elementos se tornam 

ainda mais objetivos e diretos. Logo, o estilo é simples, focando muitas vezes 

em um único elemento central sem digressões desnecessárias ou 

complementares ao ensejo da trama. O próprio sentido de traduzir tal termo 

como “conto”, vem também de suas derivações que revelam justamente essa 

brevidade em tamanho de seu texto, que por muitas vezes apresentam uma 

“simples” história ao leitor com uma velocidade clara, como a Þórhalls þáttur 

knapps e a Bérgbúa þáttur.  

  Adentrando nosso caso de análise, nós vamos encontrar esses mesmo 

elementos: clareza, objetividade e tudo isso de forma curta. Diferentemente do 

que ocorre com as sagas de família, em que a genealogia e a história dos 

descendentes são um elemento claro, que se vê na Gisla saga Súrssonar, onde 
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seus “capítulos” iniciais giram em torno desse passado familiar, por exemplo. Já 

no respectivo þáttur nós temos três personagens claros e objetivos em que sua 

profusão psicológica deve ser percebida de forma mais rasteira e não tão repleta 

de uma estética e complexidade psicológica que vemos em outros casos. Por 

exemplo, na Hrafnkels saga Freysgoða, o Hrafnkell, se configura com centro da 

trama, onde sua complexidade psicológica e seus atributos são apontados 

diretamente ou de forma sutil (como o enlaço em torno da sua devoção ao deus 

Frey e a mudança do personagem que acompanha a mudança da trama). 

Os três personagens são: Þórhallur, o Profeta (Þórhallur spámaðr); 

personagem que tem uma sabedoria e uma visão sobre o futuro, assim como 

um certo ar de mistério e poder por possuir tal característica. E é sobre suas 

revelações que o texto se constrói. Hall; fazendeiro e possuidor de um poder, 

tanto o de terra como o de influência, e por isso podemos presumir que talvez 

fosse um goði, devido a suas idas ao Þing e pela posse de terras. Por fim, temos o 

outro nome do título, Þiðrandi; “Ele era o mais popular onde quer que fosse, 

porque ele era o mais talentoso dos homens, humilde e gentil com toda a gente. 

”(cap. 1). Um sujeito notável em seus feitos e conhecido por sua grandiosidade, 

onde a elevação de suas qualidades são um jogo para apresentar o tamanho do 

“sacrifício” futuro que os dísir vão exigir da família. 

Entendendo a amizade, os aspectos e as características de cada 

personagem, nós podemos avançar na curta trama e observar que tudo irá 

ocorrer em uma festa de outono feita por Hall para o seus. A festa se passa nas 

“noites de inverno”, vetrnætr, que de acordo com o Zoega's Concise Dictionary of 

Old Icelandic e a sessão de referência do The Complete Saga of Icelanders Vol. V, 

são os três/dois primeiros dias que antecedem o inverno. Algo que ocorre na 

metade de outubro, onde é um tempo particularmente sagrado do ano, com 

sacrifícios ao dísir, jogos, casamentos. Um exemplo pode ser visto no capítulo 6 

da Víga- Glúms saga (HREISSON, 1997: 417-422). 
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  Antes da realização da festa de outono, o profeta revela algo de suas 

visões, dizendo que em breve algo notável e portador de mudanças irá chegar 

(comunicando isso de forma séria, ressaltando sua preocupação e reflexão). 

Sendo que antes, já havia anunciado sobre a chegada da dor que Hall sentiria 

pelo seu filho. Estas revelações vão movendo a trama até o ponto que sua 

preocupação com a festa o faz alertar não somente Hall, mas todos os presentes 

de que algo estar por vir e que eles deveriam permanecer dormindo, ignorando 

aquilo que iria se passar. Hall confirma as palavras do profeta e pede para as 

pessoas seguirem, afinal “[...] elas nunca falham. ” (cap. 2). 

 Ao cair da noite, Þiðrandi, que estava agindo de modo cortês e gentil, 

típico de seus traços, resolve responder aos sons e chamados que se repetiram 

por três vezes ao redor da partição, ignorando assim os avisos do amigo de seu 

pai, proferindo sua única fala: "É uma grande vergonha que todas as pessoas 

aqui ajam como se estivessem dormindo quando os convidados parecem ter 

chegado." (cap. 2). Ao sair, o filho de Hall de Sida se depara com um claro 

antagonismo posto pelo autor da narrativa, deixando claro a presença de traços 

e influências dos escritos hagiográficos. Do Norte, região que chega a ser 

associada ao mal e ao Diabo no medievo (RUSSEL, 2003) é de onde vem nove 

dísir vestidas em negro com espadas na mão; e do Sul, seu oposto, mulheres de 

branco em cavalos brancos, outros dísir. Essa montagem antagônica deixa claro 

uma disputa que iria ocorrer entre esses dísir, em que Þiðrandi estava se 

envolvendo, algo que vai gerar sua derrocada.  

 Devemos entender que essa cena revela claramente uma disputa do bem 

contra o mal, um certo maniqueísmo típico do cristianismo. Afinal, dísir são 

grandes entidades espirituais femininas que protegem famílias, propriedades e 

até indivíduos, possuindo uma certa ligação com a “fylgja” (literalmente 

“alguém que acompanha”- ou fetch -, visto que são espíritos próximos e ligados 

a famílias ou sujeitos, como em Vatnsdœla saga 36) e as valquírias (Herjans dísir). 

(HREISSON, 1997: 408-409) (SIMEK, 1993: 61). Entendendo essa importância o 
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autor no decorrer da trama torna mais claro a existência desse conflito nas 

palavras do profeta. 

Tempo depois encontram Þiðrandi, muito ferido e com forças suficientes 

para apenas para contar o que havia visto, um último esforço desse tão elogiado 

personagem, que acaba morrendo pouco tempo depois: “Ele morreu naquela 

mesma manhã de madrugada e foi colocado em um monte sepulcral de acordo 

com a tradição pagã. ” (cap. 3); neste trecho fica em clara evidência o caráter 

cristão do autor, ao se referir a “tradição pagã”, deixando claro na escrita do 

texto que sua tessitura foi feita em um presente cristão se referindo a um 

passado onde o paganismo reinava sobre aquelas terras. Então, Hall questiona 

seu amigo sobre o que poderia ser essa visão de seu filho, e seu significado:  

Eu não sei, mas posso imaginar que elas não eram mulheres, mas as 
fylgjur que seguem sua família. Eu acho que em breve haverá uma 
mudança de religião e que melhores tradições chegaram a Islândia. 
Espero que estes dísir de vocês, que têm acompanhado esta presente 
fé, sabia sobre essa mudança de religião, e que a sua família deixará 
de estar em suas mãos. Agora, eles podem não estar contentes por não 
recebido nenhum tributo de você antes, e eles terão isso de sua parte. 
As outras dísir, as melhores, teriam tentado ajudá-lo, mas como as 
coisas são como foram, elas acabaram incapaz de fazer algo. Agora, 
aqueles de sua família que partilham o prazer do seu presságio e o 
seguirem, irão se beneficiar de seu apoio. (cap. 3) 

 Nesta passagem a estética cristã é um discurso de convencimento ao 

estilo dos sermões. A utilização de uma escrita em um tempo sobre o passado, 

faz que o mesmo coloque valores sobre esse passado advindo de sua estrutura 

presente, e o autor encaixa isso dentro da dinâmica profética. “[...] melhores 

tradições chegaram a Islândia. ”, é um trecho que revela muito bem essa 

construção em se saber sobre um futuro não ocorrido no tempo da narrativa, e 

que pode ser aplicado a personagens por completo em outras narrativas, o 

elemento do nobre pagão (LONROTH, 1976: 136-148), por exemplo. O conflito 

das dísir se torna ainda mais claro no seu antagonismo, as de vestes negras 

levam o filho de Hall como uma cobrança, onde podemos induzir que tais 

espíritos se dividiram por sentirem essa chegada da nova religião, dita como 
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melhor. Aqui, também ocorre uma subversão dos valores desses espíritos, 

colocando-os como violentos, mudando sua função de proteger. Algo 

possivelmente causado pela sensação da chegada da nova religião, que imbuiu 

de raiva as dísir de preto. E aqui se completa uma profecia anterior, sobre a dor 

que Hall sentiria sobre seu filho. 

 Seguindo o texto, o autor assume de vez as palavras, quase como um 

participante direto e realiza um verdadeiro parágrafo sobre a força de Deus e a 

fraqueza do Diabo, observando sua falsa imposição no mundo pagão. Nesse 

ponto Deus entra como um misericordioso, esperando para receber em seus 

braços aqueles que com boas ações vão estar prontos para atingir a salvação, ao 

mesmo tempo apresenta na estética do seu texto algo comum na associação do 

paganismo com o Diabo, que é a existência dessas deidades como um disfarce 

do Diabo para exercer seu poder ilusório nos homens (RUSSEL: 2003): 

[...]fez o inimigo da humanidade demonstrar-se em manifesto sobre 
várias coisas, e em muitas outras que foram ditas, assim como ele 
estava disposto em liberar seu tesouro roubado, e as pessoas a quem 
tinha detido anteriormente em cativeiro por todo tempo nos laços da 
confusão das suas imagens de esculturas malditas. Com tais 
inscrições, ele aguçou a borda de sua ira cruel sobre aqueles os quais 
ele manteve o poder, quando ele sabia que sua própria vergonha e 
apenas o mal de seu cativeiro estavam se aproximando (cap. 3). 

 Essa associação clara ao Diabo é uma constate alteração na balança moral 

em detrimento da força cristã. Revela que o autor tinha a intenção clara de 

trabalhar sobre um passado pagão para favorecer sua religião, usando de meios 

do cotidiano e elementos das antigas práticas e costumes (fornum sið) para 

privilegiar a nova crença (þann sið), evolvendo sua estética cristã em mecanismo 

de autenticidade (KELLOG, 1997), que torna para o leitor ou ouvinte, a 

narrativa mais crível, possibilitando o uso de tal ferramenta escrita para uma 

ampliação e consolidação do cristianismo. 

 Por fim, encontramos Hall arrasado pela morte de seu filho, confirmando 

a primeira profecia de Þórhallur, este dotado de certa alegria ao sentir que o 

cristianismo estava de vez chegando aquela terra e que “[...]toda criatura 
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vivente, tanto grandes como pequenas, estão preparando seu fardo, e se 

preparando para mudar a sua morada. ” (cap. 3), apontando mais uma vez a 

antevisão do autor sobre certos elementos e pondo em um patamar elevado sua 

crença e afirmando que esta conquistaria a Islândia. Além disso, o texto de 

caráter quase que evangelizador encerra com a seguinte frase:  “ E um pouco 

mais tarde esses eventos aconteceram, que agora devemos relatar. ” (cap. 3), tal 

frase que faz referência direta a missão de Þangbrand para a Islândia, assim 

como o batismo de Hall e outros chefes locais da região, que são relatados na 

secção do Ólafs saga Tryggvasonar (em sua maior compilação) que dá 

prosseguimento a obra do Flateyjarbók que tal texto está inserido.  (ANÔNIMO, 

1997: 462) 

Logo, fica claro que mesmo sendo curto e objetivo, seus elementos 

estéticos tem todo um jogo de reflexão e utilização de elementos bem 

selecionados para favorecer os intentos do autor, que usa dessa crescente 

dinâmica da cultura escrita na região. Nesse sentido, tal þáttur não somente 

pode ser utilizado separadamente como integrado a um conjunto de textos que 

lhe garante mais sentido. Por fim, podemos dizer que a estética literária cristã 

nesse texto vem com uma intenção de cristianização, de usar elementos do 

passado (e remodelá-los) para valorizar o presente e pôr o cristianismo em um 

patamar diferenciado – ampliando e consolidando.  

 

 

José Lucas Cordeiro Fernandes 

Mestrando em História pela UECE, membro do NEVE 

zelucasfernandes@hotmail.com  

 

mailto:zelucasfernandes@hotmail.com


 
 

Notícias Asgardianas n. 9, 2015: Dossiê: Ritos e crenças nórdicas  Página 50 
 

 

 

Referências: 

ANÔNIMO. Þiðranda þáttur og Þórhalls. Disponível: 

https://is.wikisource.org/wiki/%C3%9Ei%C3%B0randa_%C3%BE%C3%A

1ttur_og_%C3%9E%C3%B3rhalls, acessado: 21/03/2015 às 21h:35min. 

_____. The Tale of Thidrandi and Thorhall. In: The Complete Sagas of Icelanders. 

Reykjavík, Islândia: Leifur Eiríksson Publishing, 1997, Vol. II, p.p 459-462, 

Trad. Terry Gunnel. 

BOYER, Régis. Héros et dieux du Nord: guide iconographique. Paris: Flamarion, 

1997. 

GRAHAM-CAMPBELL, James. Os viquingues, vols. I e II. Madrid: Del Prado, 

1997. 

HREISSON, Viðar;(Editor Geral) COOK, Robert; GUNNELL, Terry; KUNZ, 

Keneva; SCUDDER, Bernard (Equipe Editorial). The Complete Sagas of 

Icelanders. Reykjavík, Islândia: Leifur Eiríksson Publishing, 1997, Vol. V 

LANGER,Johnni. História e sociedade nas sagas islandesas: perspectivas 

metodológicas. In: Alethéia: revista eletrônica de estudos sobre Antiguidade 

e Medievo 2(1),2009.  

LÖNNROTH, Lars.  Njáls  saga:  a  critical  introduction.  Los  Angeles:  

University  of California, 1976. 

ROSS, Margaret (Ed.). Old Icelandic Literature and Society. Cambrige University 

Press: 2000. 

RUSSEL, Jeffrey Burton. Lúcifer: o Diabo na Idade Média. Editora Masdra, 2003 

SAWYER, Birgit; SAWYER, Peter. Medieval Scandinavia:  from conversion to 

reformation. London: University of Minnesota Press, 2006. 

SIMEK, Rudolf. A Dictionary of Northen Mythology. Trad. Angela Hall. 

Cambridge: D.S. Brewer, 1993. 

VIGFÚSSON, Guðbrandur; UNGER, Carl Rikard (ed.). Flateyjarbók. 3 vols., 

1860, p.p. 

419/21.Disponível:https://books.google.com.br/books?id=b2gJAAAAQA

https://is.wikisource.org/wiki/%C3%9Ei%C3%B0randa_%C3%BE%C3%A1ttur_og_%C3%9E%C3%B3rhalls
https://is.wikisource.org/wiki/%C3%9Ei%C3%B0randa_%C3%BE%C3%A1ttur_og_%C3%9E%C3%B3rhalls
https://books.google.com.br/books?id=b2gJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Flateyjarb%C3%B3k+Gu%C3%B0brandur+Vigf%C3%BAsson&client=firefox-a&cd=1&hl=pt-BR#v=onepage&q=Horgslande&f=false


 
 

Notícias Asgardianas n. 9, 2015: Dossiê: Ritos e crenças nórdicas  Página 51 
 

 

AJ&printsec=frontcover&dq=Flateyjarb%C3%B3k+Gu%C3%B0brandur+Vi

gf%C3%BAsson&client=firefox-a&cd=1&hl=pt-

BR#v=onepage&q=Horgslande&f=false, acessado: 01/07/2015 às 

14h:46min.  

 

O MITO DE HERÁCLIO NA NORUEGA MEDIEVAL (SÉCULOS 

XII-XIV): BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

Desde 1826, o Museu de Bergen na Noruega conserva um altar de uma 

igreja de Nedstryn (Nordfjord), cujo frontal apresenta um programa 

iconográfico singular. A plataforma foi dedicada à história da Exaltatio Sanctae 

Crucis, com ênfase nos episódios relacionados à tomada da relíquia da Santa 

Cruz de Jerusalém pelo rei persa sassânida Cósroes II (614) e sua restituição 

pelo basileus Heráclio (630). Num sentido mítico-religioso, o clímax dessa 

narrativa ocorre quando Heráclio é repreendido ao tentar entrar de maneira 

soberba na Cidade Santa. Após reconhecer seu pecado, o soberano bizantino 

desmonta de seu cavalo e se humilha numa imitatio Christi para, assim, concluir 

a Restitutio Crucis. 

Elaborado no primeiro quarto do século XIV, em estilo gótico (dimensões 

97 x 173 cm), o altar contém oito cenas (medalhões) divididas igualmente em 

dois níveis (superior e inferior). Ao redor de cada medalhão, formando uma 

espécie de legenda, existem inscrições em nórdico antigo. O altar de Nedstryn 

tornou-se o centro da curiosidade intelectual no século XIX, quando foi 

examinado pelos noruegueses Gustav Peter Blom (1785-1869) e Bendix Edvard 

Bendixen (1838-1918). Nas últimas décadas, a plataforma tem sido pesquisada 

por estudiosos como Henrik von Achen, Hjalmar Torp e Barbara Baert, que 

empregaram diferentes metodologias e chegaram à interessantes conclusões. 

O altar de Nedstryn integra um conjunto de 31 altares noruegueses – 

produzidos entre 1250 e 1350 – com pinturas que chegaram até nós. A maioria 
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tem a iconografia do frontal reservada à Paixão de Cristo, à Virgem Maria ou 

aos santos. Apenas três enfocam outros temas: Heddal, Ulvik e, justamente, 

Nedstryn (STANG, 2009: 11; 35). Alguns acadêmicos ainda discutem sobre o 

local de produção do altar aqui focalizado, entre eles von Achen (1990), para o 

qual a mensagem e a qualidade do objeto não estão de acordo com a modesta 

localização de Nedstryn. Uma opinião similar é defendida por Signe Horn 

Fuglesang (1995: 27), para quem o “estilo, iconografia e textos convergem para 

demonstrar que o frontal do altar de Nedstryn foi pintado em um estúdio de 

Bergen de alta qualidade”. Recentemente, Margrethe C. Stang afirmou que o 

altar pode ter sido criado na própria Nedstryn, pois no fim do século XIII a 

localidade era sede de uma família importante (2009: 177-180; 192-197). 

De qualquer forma, nossa proposta analítica, esboçada no presente 

trabalho e publicada na íntegra em um futuro artigo, confrontará os textos que 

resgataram o mito de Heráclio na Noruega com as imagens do frontal do altar 

de Nedstryn, objeto que também será alvo de um estudo iconográfico. Os 

vestígios textuais são dois: a Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium e o 

Gammelnorsk homiliebok (doravante, GNH). Com isso, objetivamos compreender 

de que maneira o mito heracliano manifestou-se no imaginário norueguês 

medieval. 

Escrita por Theodoricus Monachus, a Historia de Antiquitate Regum 

Norwagiensium descreve o governo dos reis noruegueses, da ascensão de 

Haraldr hárfagri (segunda metade do século IX) à morte de Sigurðr jórsalafari 

(1130). Sabemos muito pouco acerca da vida do autor; uma origem beneditina 

tem sido aventada, o que ainda é motivo de discussão entre os historiadores. 

Caso fosse um monge, Theodoricus teria residido na abadia de Nidarholm, ou 

mesmo no mosteiro de São Miguel (Munkeliv), situado na península de 

Nordnes, em Bergen (FOOTE, 1998: IX-X). Seja como for, sua obra, redigida 

entre 1177 e 1188, foi dedicada a Eysteinn Erlendsson (1161-1188), arcebispo de 

Nidaros. 
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O GNH (AM 619 4to), por sua vez, é uma coleção de sermões em nórdico 

antigo preservada em apenas um manuscrito que data não muito depois de 

1200 (INDREBØ, 1931: *39). Indícios linguísticos sugerem uma composição 

realizada nas adjacências de Bergen, possivelmente em um mosteiro 

agostiniano (Jónskirkja) ou beneditino (Munkeliv ou Santo Albano em Selja). 

Além das 31 homilias ordenadas de acordo com o calendário litúrgico (per 

circulum anni), o GNH contém outros textos, entre os quais o De virtutibus et 

vitiis, de Alcuíno de York (c. 735-804) (MCDOUGALL, 1993: 290).  

Mas afinal, de que forma o mito de Heráclio é registrado nestas três 

fontes norueguesas? 

No frontal do altar de Nedstryn, cujas imagens devem ser consideradas 

da esquerda para a direita (começando pelo nível inferior), podemos observar: 

1) o roubo da Santa Cruz pelo persa Cósroes em Jerusalém; 2) a chegada do 

soberano pagão com a relíquia à Pérsia; 3) a deificação do rei sassânida em seu 

palácio, entronizado sob um “céu de vidro” e ao lado da Santa Cruz; 4) o 

“combate singular” entre Heráclio e o filho de Cósroes sobre uma ponte; 5) o 

ataque do basileus contra Cósroes no palácio persa; 6) a chegada soberba de 

Heráclio com a Santa Cruz a Jerusalém; 7) a humilitas e a imitatio Christi do 

governante bizantino, observadas pelo clero jerosolimitano; 8) e a recolocação 

do objeto no Santo Sepulcro, quando surgem milagres. Algumas inscrições ao 

redor dos medalhões (cenas 2 e 3, sobretudo) foram perdidas ou desgastadas, 

mas Bendixen propôs decifrações que são aceitas – sem contestação – pelos 

pesquisadores. 
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Figura 1: Frontal do altar de Nedstryn (primeiro quarto do século XIV). 
Museu de Bergen, Noruega. Dimensões 97 x 173 cm. Têmpera sobre painel (pinheiro). 

Fotografia de Arild Nybø, NRK. 

 
 

No GNH, a Exaltatio Sanctae Crucis está registrada em dois fólios (65v e 

66r), com uma sequência narrativa que compartilha das etapas retratadas no 

altar de Nedstryn, do roubo da Santa Cruz à recolocação dela no Santo 

Sepulcro. A aproximação entre o GNH e o altar de Nedstryn foi explorada 

inicialmente por Bendixen. Numa primeira abordagem, as representações da 

plataforma parecem “refletir” a homilia de 14 de setembro (Exaltatio Sanctae 

Crucis) do GNH. Na realidade, a história pintada no altar podia ser conhecida 

na Noruega em muitas versões, como por meio de uma cópia da homilia do 

monge anglo-saxão Ælfric de Eynsham (c. 955-1010), disponível ali a partir do 

século XI. O mais provável é que ambos, frontal e texto litúrgico, tenham uma 

fonte em comum (FUGLESANG, 1995: 27). 

Uma passagem do GNH (1931: 135) em especial chama a atenção por 

fazer referência a um “céu de vidro” (glær-himin) sob o qual Cósroes estava 

entronizado, detalhe presente na inscrição ao redor da cena 3 do altar. Vejamos 

a provável transcrição e tradução: “Her siter Ko[sdroa a gler]himni sinum med cros 

Guds, sol ok tu[ng]l [ok letr oder bydr sik ka]llasz Gud” (“Aqui, Cósroes sentou-se 
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sob seu céu de vidro com a cruz de Deus, o sol e a lua, e se chamou [ou ordenou 

que fosse chamado] Deus”). De forma significativa, essa particularidade consta 

em somente outro texto medieval sobre o mito heracliano, a islandesa Heilagra 

Manna Sögur (“sagas de santos”). 

 
Figura 2: Um dos fólios do Gammelnorsk homiliebok (AM 619 4to) sobre a Exaltatio Sanctae Crucis. 

Den Arnamagnæanske Samling - Universitetsbiblioteket, Copenhague, Dinamarca. 
Fol. 66 recto (c. 1200). 

 

 

 Por fim, a obra de Theodoricus Monachus destoa diametralmente das 

outras duas no que se refere à narrativa sobre a lenda de Heráclio. O que 

explica um governante bizantino numa história dos reis noruegueses? A razão 

disso é que o autor emprega “digressões” que resgatam antigos soberanos para 

estabelecer exemplos aos monarcas da Noruega e introduzir a história desta 

região num “contexto universal” (BAGGE, 1989: 117-123). Em seu texto, 

Theodoricus não menciona os episódios relacionados à relíquia da Santa Cruz 

(roubo e recuperação), pois concentra sua atenção no saque perpetrado pelo 
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basileus durante seis anos na Pérsia e o encontro do soberano “com um gigante 

persa sobre uma ponte num combate singular” (“super pontem quendam cum 

quodam gigante Persico singulari pugna”) (THEODORICUS MONACHUS, 1880: 

53). 

De fato, o mito de Heráclio se materializou nas fontes norueguesas a 

partir do fim do século XII. Duas delas – o frontal do altar de Nedstryn e o 

GNH – recuperaram a história fundada no Ocidente por um texto conhecido 

como Reversio Sanctae Crucis (BHL 4178). De procedência itálica (entre o fim do 

século VII e 750), tal escrito litúrgico propagou a lenda heracliana, com 

destaque para a humilitas e a imitatio Christi do soberano. Na iconografia 

ocidental, a imagem do basileus como o “restaurador da Cruz” manifestou-se 

somente por volta de 1060: referimo-nos a uma miniatura produzida no 

santuário de Mont Saint-Michel (Normandia), França. Essa tradição imagética (e 

textual) é provavelmente de origem bizantina, como indicou Hjalmar Torp 

(2006), que confrontou distintas fontes (ocidentais e orientais) com o altar de 

Nedstryn. 

Theodoricus Monachus, por sua vez, rejeitou de forma explícita a 

Reversio Sanctae Crucis (1880: 52), um livro em que, segundo ele, “muitos traços 

de falsidade aparecem entre alguns detalhes verdadeiros” (“in qua quibusdam 

veris multa falsa interlita sunt”). O norueguês preferiu recolher uma vertente do 

mito heracliano que focalizasse apenas o “combate singular”, mais próxima, 

portanto, às obras de alguns cronistas da Alta Idade Média, sejam latinos, sejam 

bizantinos (SOUZA, 2014: 47-57; 78-79).  

Com variações quanto à origem e exteriorização, o mito de Heráclio 

cristalizou-se no imaginário de certos autores noruegueses medievais, 

proporcionando aos historiadores e demais acadêmicos uma temática instigante 

para abordagem e reflexão. 
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A INFLUÊNCIA DA IGREJA CATÓLICA NA DEMONIZAÇÃO 

DA FIGURA DO ELFO 

 
Quando as leis no começo da Idade Média Central começaram a proibir 

as manifestações da antiga religião nórdica na Islândia, Noruega e Suécia nos 

séculos 13 e 14, suas narrativas passaram a ser preservadas pelos próprios 

cristãos, principalmente os rituais, apresentando-os com uma forma de 

contrastes aos ritos católicos e ao seu comportamento (Raudvere, 2008: 235).   

No entanto, de acordo com Stefan Brink, a nova religião provavelmente 

não trouxe nada de novo para essas populações: as antigas famílias 

continuaram a ser a elite, as pessoas continuavam, de certa forma, a participar 

de um culto, e o trabalho na agricultura continuou o mesmo de antes, embora 

eles ainda pudessem estar cientes das figuras invisíveis e do sobrenatural, como 

os elfos, vivendo na floresta ou mesmo entre eles (Brink, 2008: 621) 
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Uma das narrativas preservadas pela Igreja Católica era sobre a figura do 

elfo. De acordo com Snorri Sturluson em sua obra livro "Edda Menor" escrita no 

início do século 13, havia duas divisões mitológicas dos elfos: os brancos e os 

negros. O elfo negro vivia embaixo do chão, dificilmente aparecia e era mais 

negro que o piche; enquanto o elfo branco era mais claro que o sol. Catharina 

Raudvere discorre sobre como essa divisão pode ter sido influenciada pelo 

dualismo cristão (Raudvere, 2008: 237). 

Como observa Rudolf Simek, dos diversos amuletos encontrados no 

norte da Alemanha e no sul da Escandinávia apenas cinco invocam criaturas 

como forma de proteção de um humano. Um deles invoca um elfo, uma 

criatura da doença: 

 

Eu conjuro vocês, demônios e elfos, e todas infecções e todas doenças, 
e todas as obstruções, pelo poder do único Deus, o onipotente Pai e 
seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, que vocês não possam 
machucar esse servo [homem] de Deus de dia ou de noite, nem em 
nenhuma hora... 
(Simek, 2011: 27) 

 

Não sendo possível identificar as causas de grande parte das doenças na 

Idade Média, estas eram em grande parte atribuídas a causas ou criaturas 

sobrenaturais – o elfo era uma dessas criaturas. Para Alaric Hall, é claro que 

assim como muitas sociedades acreditam no Deus Cristão, uma grande massa 

da sociedade anglo-saxônica da Idade Média Central também acreditavam na 

presença real e tangível de criaturas sobrenaturais e invisíveis. Para eles, os 

elfos viviam na floresta e atiravam em suas vítimas com uma espécie de arco, e 

que a ferida causada por tal ação não era igual a nenhuma outra (Hall, 2007:6).  

Rudolf Simek discorre que a aparente fusão na identidade dos elfos e dos 

demônios na imaginação popular torna difícil identificar alguma distinção feita 

entre os dois, e que não é possível distinguir em que momento aconteceu a 

reinterpretação do papel do elfo como demônio e espírito da doença no período 

medieval (Simek, 2011: 27).  Como Bron Taylor discorre no primeiro volume da 

sua “Encyclopedia of Religion and Nature”, é extremamente curioso o por quê 
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os deuses e deusas da religião nórdica foram tão violentamente suprimidos 

enquanto os elfos e outras criaturas continuaram a serem mencionadas. Para o 

autor, o fato de que os elfos, assim como os "espíritos da terra", não serem 

mencionados como figuras individuais, tais como Thor ou Loki, e sim como um 

coletivo anônimo, pode ter sido uma das razões que os mantiveram na crença 

popular através dos séculos.  

Embora a utilização de amuletos contra uma criatura invisível e 

sobrenatural por um cristão possa parecer estranha, tais objetivos eram vistos 

como aceitáveis na percepção cristã no início do período medieval.  Até mesmo 

o ritual cristão acima convocando os elfos e os demônios para afastá-los da 

doença de um homem podem ser vistos como a gradual demonização do elfo 

através da influência cristã (Jolly, 1989: 172). Textos litúrgicos e medicinais 

citavam os elfos como fonte de doenças e ofereciam proteção e a fabricação de 

remédios contra as doenças 'lançadas' por essas criaturas - um dos remédios 

para afastar os elfos era dar uma picada com a ponta de uma agulha na pessoa 

ou no animal que estivesse afligido. O susto dado pela picada afastaria os elfos 

(Jolly, 1989: 173). 

 

Figura 1: Uma das poucas imagens conhecidas de elfos na Idade Média. Detalhe de Canterbury 
Psalter, ca. 1147 d. C. (Cambridge, Trinity College MS R. 171, fol. 66a). Fonte: JOLLY, Karen 
Louise. Popular Religion in Late Saxon England. Chapel Hill: The University of Northern Carolina 

Press, 1996: 137. 
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É provável que a mudança na imagem do elfo de uma pequena criatura 

que gostava de pregar peças em pessoas se fundiu com as aflições cristãs sobre 

as ações demoníacas (Jolly, 1998:20), e é possível perceber, através de escritos 

anglo-saxões medicinais que referenciam os elfos, que a sua demonização foi 

um processo gradual (Jolly, 1998:26). Alaric Hall chega a tratar em seu trabalho 

"Elves on the Brain: Chaucer, Old English and Elvish" se a palavra do antigo 

inglês elvich, que tem como tradução conotações negativas como falso, 

enganador e traiçoeiro, poderia ter sido usada assim como ælfisc - que significa 

ilusório, mas que teria sido usada para designar problemas mentais – e que 

ambas designariam “elfos” mas com diferentes significados, sendo variantes da 

palavra elves – “elfos”. Mais tarde, no século 16, a palavra elf seria usada como 

uma implicação de estupidez e a palavra elvish teria como significado o ser 

antissocial.  Dessa forma, o autor conclui que a influência dos elfos conseguiu 

no início da cultura anglo-saxônica trazer propriedades negativas no discurso. 
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A PRESENÇA DOS MITOS PAGÃOS NA IGREJA DE 

HYLESTAD 

 

“O vasto problema das relações históricas, culturais e políticas entre índios e 
missionários cristãos tem a nosso ver, como pano de fundo, uma questão 
antropológica de fôlego e absolutamente contemporânea: as redefinições da 
alteridade cultural que hoje se través te na linguagem da etnicidade. Se toda e 
qualquer cultura formula um modo de pensar o outro — como inimigo, como 
selvagem, como igual —, pensar antropologicamente o trabalho missionário 
nos parece constituir uma porta de entrada privilegiada para compreender o 
estatuto simbólico e político da diferença no mundo pós-colonial que, a partir 
de meados do século passado, pôs em\e que as categorias de definição do 
Outro e de organização das diversidades culturais herdadas do século XIX 

europeu.”(Montero, 2006). 
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Este estudo tem como objetivo demonstrar a presença da mediação 

cultural de acordo como que foi proposto por Paula Montero, acerca da 

cristianização indígena na Amazônia, mas aplicada à realidade da Escandinávia 

durante a cristianização. 

As igrejas de madeira norueguesas, cuja construção começou em série no 

final do século XI, são testemunho do espiritual e artístico das aspirações do 

extremo norte da Europa (Lindholm, 1969). Modelado em um estilo românico e 

abrigando uma nova religião concebida em terras distantes do Mediterrâneo, 

estas estruturas de madeira foram enfeitadas com dragões e heróis de mitos e 

lendas nórdicas. Apenas três dos portais sobreviventes com esculturas de 

figuras humanas retratam cenas da Bíblia, todos os restantes deste tipo 

representam algum aspecto da cultura nórdica pré-cristã. 

Na Escandinávia pré-cristã símbolos religiosos povoavam o imaginário e 

o cotidiano dos povos: roupas, casas, aposentos reais, esculturas, escrita são 

exemplos comuns (Langer, 2010). Principalmente os espaços sociais estavam 

impregnados de imagens e símbolos religiosos, não pretendo fazer uma longa 

dissertação sobre o assunto, não caberia nestas páginas, mas atentarei para a 

presença de alguns símbolos desta religiosidade que tiveram grande 

importância e repercussão até os dias atuais. Pretendo focar em um conjunto de 

imagens que atestam a presença do folclore pagão e sua ressignificação ao norte 

da Europa. 

A igreja de Hylestad foi uma igreja de madeira localizada em Setesdal, 

Noruega. Estima-se que tenha sido construída no final do século XII ao início 

do século XIII e foi demolida no século XVII. Apenas algumas das esculturas 

em madeira concatenadas da porta da igreja foram salvas e incorporadas 

noutros edifícios. Eles estão agora em exposição no Museu de História Cultural 

de Oslo (Figura 1). 
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Figura 1: Portal da igreja de madeira de Hylestad, no Museum of Cultural History, Oslo. Fonte da 

imagem: www.flickr.com  

 

As esculturas mostram várias cenas da lenda de Sigurðr. Uma seção de 

uma dessas esculturas em que Sigurðr mata Regin foi a base para um selo postal 

norueguês (figura 2) que foi expedido durante a década de 60, período de 

intenso agitação nacionalista na Noruega, e de crescimento dos cultos 

tradicionais pagãos. As esculturas em sequência da cena mostram a forja da 

espada quebrada Gram Malmung, que segundo a lenda dos volsungs, havia sido 

presenteada pelo deus Odin a Sigmund, pai de Sigurðr.  

Não cabe a este trabalho elaborar uma narrativa detalhada sobre a saga 

dos volsungs, nem mesmo em resumo eu poderia fazê-lo em tão pouco espaço, 

mas apenas denotar o caráter pagão destas cenas. 

A vida dos Volsungs pode ser encontrada tanto na série de poemas épicos 

e mitológicos encontrado nas Eddas quanto em uma saga familiar Islandesa, a 

Volsungasaga. Nela se relata que a dinastia da Borgonha (Borngound, que hoje 

seria o sul da Dinamarca e norte da Alemanha) dos Volsungs que eram 

descendente diretos de Odin, deus supremo do panteão nórdico, e a história é 

http://www.flickr.com/


 
 

Notícias Asgardianas n. 9, 2015: Dossiê: Ritos e crenças nórdicas  Página 65 
 

 

sempre a da interação entre os reis da Borgonha e Odin com seu séquito de 

Valquirias. Sigurðr seria o ultimo descendente desta casa real, e a ele foi 

incumbido o dever de matar o dragão Fafnir que assolava seu reino, aqui 

encontramos em Sigurðr o símbolo do herói matador de monstros, exatamente 

como o arcanjo Miguel, do cristianismo romano, Davidson em seu trabalho 

sobre o significado do mito de Volsung (Davidson, 1942) nos conta que, a lenda 

de Sigurðr havia sido tomada pelos missionários cristãos tendo sido feita a 

“ressignificação” do mito (usando o temo emprestado de Paula Monteiro) 

(Montero, 2006), dentro de seu “interesse” em converter os homens pagãos do 

norte. Em Sigurðr, os noruegueses encontraram um caçador de dragões que 

tinha úteis atributos políticos e religiosos, e se utilizando de temáticas pagãs 

assim ficava mais fácil persuadir o homem do norte à nova religião. 

 

Figura 2: Graff, Welde. 1976. Fonte da imagem: www.flickr.com  

 

Parece duvidoso que eles tenham sido obrigados a adotar a figura de 

Sigurðr. No entanto, Sigurðr era aparentemente aceitável na configuração 

eclesiástica. O uso da igreja deste matador de dragões (Figura 3) tribal exibe 

uma forte compreensão da tradição pagã popular e uma vontade de reconhecer 

e reinterpretar as formas semelhantes, em que as duas religiões concebia no 

http://www.flickr.com/
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universo e sua luta pela existência. No processo de ressignificação, o mito de 

Sigurðr mudou o contexto dentro da ordem religiosa e se encontrou num nicho 

dentro do novo. Como um caçador de monstros bem sucedido e popular no 

serviço da nova fé que ele era uma ameaça simbólica para os antigos deuses, 

eles próprios agora vistos como monstros e demônios. 

Na Noruega, os poderes seculares e religiosos trabalharam juntos bem no 

período das construções das igrejas de madeira. Com a conversão na primeira 

metade do século XI, os altos oficiais eclesiásticos residiam permanentemente 

na corte real (ainda pagã). Esta prática continuou por quase um século e meio, 

até a criação, em 1152, de uma sé metropolitana independente em Niðáróss que 

buscava desenvolver uma igreja mais independente possível. A decisão de usar 

Sigurðr como um símbolo provavelmente surgiu a partir da estreita cooperação 

da Igreja e do rei no início desse período; Ele também tornou possível a 

aplicação de um emblema real de uma maneira que era aceitável tanto para 

clérigos nativos quanto para a população de espírito independente.   

 

Figura 3: Detalhe do portal, Sigurðro matador de dragões. Fonte: 

http://www.pitt.edu/~dash/door3936.jpg.  

 

http://www.pitt.edu/~dash/door3936.jpg
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Para que a lenda Sigurðr fosse usada na ornamentação da igreja,teve de 

ser harmonizada com os conceitos simbólicos do período. Em um documento 

existente, "In dedicationeTempli”(Inredov. 1931). O “sermo" lança luz sobre a 

forma simbólica em que clérigos noruegueses interpretaram suas igrejas de 

madeira no momento em que estavam sendo construídas. E segundo o sermão, 

a porta era interpretada como passagem do mundo profano para o mundo 

sagrado, ficando os símbolos pagãos do lado de fora da porta, onde os homens 

deveriam deixar suas “antigas crenças e superstições”. 

Concluo com o sermão “In dedicatione Templi”, onde o Dyrr e o hurð são 

descritos como possuindo um significado simbólico para além da sua função 

ostensiva no mundo visível. A entrada foi vista não apenas como simples 

entrada ao templo deus, mas também como o ponto onde a defesa espiritual do 

interior sagrado vulnerável foi posicionada. O simbolismo da porta da igreja 

aparece no costume escandinavo medieval sobre o batismo, que foi realizada 

em toda a Escandinávia no limiar da igreja. Desta forma, não foi permitido um 

espírito imundo para entrar e colocar em risco a área do sagrado. E é 

precisamente aqui na entrada que Sigurðr foi esculpido como um protetor 

simbólico da igreja. 

A teoria de mediação cultural de Paula Monteiro pode muito bem ser 

aplicada a realidade da cristianização da Escandinávia, desde que se 

considerem as suas particularidades.  A forma com que se deu a conversão dos 

nórdicos aconteceu respeitando a alteridade e através da ressignificação de 

símbolos e mitos nórdicos, tendo muitas vezes paralelos com a análise de 

Monteiro acerca da cristianização indígena. Posso concluir que, assim como o 

cristianismo penetrou na vida dos homens do norte, símbolos do paganismo 

passaram a fazer parte da identidade cristã norueguesa. 
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GODS OF WAR: UMA ANÁLISE DE IMAGENS DO ROCK DE 

TEMÁTICA NÓRDICA 

 Este estudo tem a perspectiva de evidenciar o grau de convergência 

entre as imagens produzidas para ilustrar e contextualizar a temática dos 

álbuns Gods of War e Odin, que fazem referência ao deus supremo da Mitologia 

Nórdica, Odin. De modo a desconstruir a ideia da música e todo o conjunto que 

perfaz um álbum produzido pelos compositores, desenhistas e até a própria 

interpretação da banda em palco, seja inserida em um contexto apenas ficcional 

com liberdade de tratamento sobre os temas escolhidos por estes. Porém, 

muitos compositores que, fazendo parte da banda como vocalista ou 

instrumentalistas ou apenas compõem para estas, tem uma considerável 

pesquisa acerca do tema trabalhado em suas letras. Deste modo, evidencia-se a 

importância da análise dessas representações como forma de historicizar a 

música e fazê-la se tornar uma ferramenta para compreensão da temática 

abordada. 

Embora boa parte dos historiadores que se propõem a ter música como 

fonte histórica compreendem que o elemento principal seria apenas a letra 

musical, deixando de fora todo um arsenal de possibilidades de compreensão 

histórica da melodia, da performance(interpretação) e a própria capa, que é o 

convite insersor na temática proposta pelo compositor e pela banda através do 

álbum, compreendemos aqui juntamente com Napolitano (2011) que  a música 

é composta por dois eixos possíveis de análise: sua composição literária (a letra, 

capa do álbum) e o conjunto estrutural que configura uma música (melodia, 

ritmo e harmonia) além de caracterizações por parte dos integrantes da banda 

com vestimentas e acessórios relacionados à temática trabalhada na 

composição.  
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Figura 1: Capa do disco: Gods of war, da banda Manowar. Fonte da imagem: 

https://en.wikipedia.org  

 

 A análise da música, mais precisamente do rock, tem uma 

diversidade de temas abordados que dão suporte a vários estudos de 

representação histórica, desde músicas com temas do medievo em casos 

peculiares até álbuns inteiros resgatando uma História que muitas vezes fez 

parte da História do país de origem do compositor. A partir disso, iremos nos 

ater às analises sobre as capas dos álbuns com outras fontes e destacando a 

inserção dos aspectos medievos relacionados à Mitologia Nórdica nas mesmas, 

evidenciando a influência do lugar social do compositor e do desenhista na 

capa. 

Análises sobre a capa do álbum Gods of War – Manowar. 

Como já foram citadas, as capas são convites ao ouvinte de se inserir no 

contexto do tema a ser abordado pela banda no referido álbum. Não diferente 

disso, a banda Manowar se propôs, ao seu próprio estilo, representar os 

aspectos referentes ao tema. 

Percebeu-se certa “demonização” dos aspectos referentes à Mitologia 

Nórdica. Desde a serpente ate as Valquírias que apresentam asas e chifres, além 

da presença do que podem ser considerados demônios (gárgulas). Ainda, a 

capa não nos oferece uma representação direta do deus Odin, no lugar deste, há 

a representação dos integrantes da banda personificados em certo padrão que 

 

https://en.wikipedia.org/
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será explicado pelo desenhista da maioria das capas da banda, Ken Kelly, 

responsável pela criação do mascote da banda, o Manowarrior, nota-se uma 

influência de um outro trabalho do artista.  

O desenhista traz um arcabouço de traçados que relembram o personagem 

Cónan, o bárbaro.  Grande parte da capa do álbum analisado tem semelhança 

neste trabalho de Ken Kelly e, embora se trate de outra temática abordada pela 

banda, o desenhista, já com seus valores e lugar social englobado em seu 

imaginário, transpõe para sua arte aquilo que ele compreende acerca de uma 

mitologia diferente daquilo que acredita. Este se preocupa em expor de forma 

chamativa os integrantes da banda personificados como seu mascote, sendo 

estes servidos por quem poderiam ser relacionadas às Valquírias, porém, estas 

trazem o padrão erotizado do autor de outras obras, além da relação entre o 

fogo saído do chão com a saída dos seres mais parecidos com demônios, 

também presentes no personagem Cónan.   

 

 

 

 

Figura 4: Conan, o Guardião, arte feita por Ken Kelly. Fonte da imagem: 
https://en.wikipedia.org  

 

 

https://en.wikipedia.org/
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Análises sobre a capa do álbum Odin – Wizard. 

Com maior preocupação sobre a capa de seu álbum, a banda alemã nos 

insere logo de frente ao deus Odin. O designer gráfico Dirk Illing, responsável 

por capas de bandas conhecidas mundialmente como o Scorpions e o Running 

Wild, tem seu estilo bem detalhista, o que irá estabelecer uma capa mais 

complexa e cheia de elementos que nos apresenta de forma direta o deus 

nórdico, assim como as músicas.  

 

Figura 5: Capa do álbum Odin - Wizard, 2003. Fonte da imagem: 
https://en.wikipedia.org  

 

Desde o trono ao próprio Odin, há uma rica apropriação dos aspectos 

referentes a este. Odin se encontra sentado em seu trono a observar o que 

acontece, este se encontra já sem um dos olhos, referência ao sacrifício feito para 

obtenção da sabedoria, ao seu lado, está disposta a sua lança (Gungnir), sobre 

ele o símbolo referente ao mesmo, o Valknut, símbolo que representa ao poder 

do deus de ligar-se sobre a mente influenciando nas batalhas controlando o 

medo e outras tensões dos guerreiros.  

Acima de seus ombros estão Huginn (“pensamento”), que observa para 

frente e Munninn (“memória”), o corvo que observa e guarda os 

acontecimentos do passado; aos seus pés, os dois lobos, Geri e Freki. Existe 

 

https://en.wikipedia.org/
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ainda dois personagens dispostos em cada lado de Odin, à direita, a 

Jormungand é o segundo filho de Loki que tem o aspecto de uma 

gigantesca serpente. Serpente esta que, de acordo com a Edda em 

Prosa, Odin tinha raptado os três filhos de Loki, sendo Jormungand jogado no 

grande oceano que circula Midgard (mundo dos humanos). Tão grande era a 

serpente que esta seria capaz de cobrir a Terra e morder sua própria cauda. A 

partir disso, obteve o nome de Serpente de Midgard ou Serpente do Mundo. Já 

à esquerda, se encontra o lobo Fenrir, outro filho do deus Loki, e é pressagiado 

para matar o deus Odin durante os eventos do Ragnarök, mas por sua vez, será 

morto pelo filho de Odin, Víðarr. 

Considerações Finais 

Tínhamos como objetivo analisar a inserção de aspectos medievos 

relacionados à Mitologia Nórdica, com enfoque no deus Odin, no contexto do 

Power Metal, representado pelas bandas Manowar e Wizard, a partir da década 

de 1980. Deste modo, destacamos a inserção desses aspectos medievos nas 

capas dos álbuns referentes ao tema de cada banda (Gods of War e Odin, 

respectivamente), evidenciando a influência do lugar social do compositor na 

música, embora não se tenha encontrado nenhuma grande diferenciação nas 

representações por causa da nacionalidade do compositor e da banda.  

Embora tenhamos levantado a hipótese de diferença de representação 

quanto a nacionalidade de cada banda, levando em consideração todo o 

conjunto que configura uma banda, concluímos que, neste caso, não há 

nenhuma tentativa de depreciar a crença dos povos nórdicos, mesmo que a 

capa do Manowar tenha certa tendência à “demonização” dos aspectos 

referentes, sendo explicado pelo próprio referencial do desenhista evidenciado 

em no texto.As capas nos dão um panorama da proposta da temática que a 

banda se responsabilizou em abordar, a Manowar engloba o tema ao seu 

tradicional padrão de desenho, enquanto a Wizard, evidencia a figura do deus 

Odin de forma convidativa e insersora no contexto que será abordado, sendo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Loki
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serpente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edda_em_Prosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edda_em_Prosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Midgard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ragnar%C3%B6k
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vidar
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duas fontes riquíssimas para as análises de apropriações e representações dos 

aspectos medievos em contextos contemporâneos. 
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NOTÍCIAS 

 

 

 

LANÇAMENTO: DICIONÁRIO DE MITOLOGIA NÓRDICA 

 

“Um marco nos estudos germânico e escandinavos no Brasil”, segundo as 

palavras do prof. Dr. Álvaro Bragança Júnior (UFRJ). Publicado em março de 

2015, o Dicionário de Mitologia Nórdica: símbolos, mitos e ritos foi organizado por 

Johnni Langer e publicado pela Editora Hedra de são Paulo. Contando com 580 

páginas, a obra é totalmente ilustrada e cada verbete (210 ao todo) possui 
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indicações bibliográficas. A equipe de elaboração do livro contou com 21 

pesquisadores, nacionais e estrangeiros – a maioria sendo membro do NEVE. O 

livro pode ser adquirido na Livraria Cultura e é um sucesso de vendas por todo 

o Brasil. 

 

NOVA EDIÇÃO DO COLÓQUIO DO NEVE 

 

 

 

A terceira edição do Colóquio de Estudos Vikings e Escandinavos, 

promovido pelo grupo NEVE com apoio do Programa de Pós Graduação em 

Ciências das Religiões da UFPB, acontecerá nos dias 8 e 9 de outubro de 2015. 

Vários pesquisadores de todo o Brasil já confirmaram presença e as inscrições 

para comunicações e ouvintes já podem ser realizadas no blog do evento: 

http://ufpb2014.blogspot.com.br  

http://ufpb2014.blogspot.com.br/
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Na ocasião, haverá uma degustação de hidromel. No dia 8 de outubro, 

quinta-feira, a partir das 17h, ocorrerá uma degustação de hidromel nas 

dependências do evento. A bebida será elaborada pela pesquisadora Luciana de 

Campos, com dez anos de experiência em reconstituições de alimentos e 

bebidas antigo-medievais. Luciana realizou degustações de hidromel em 2006, 

em Florianópolis, durante o II Simpósio de Estudos Celtas e Germânicos na 

UFSC e em 2008 no I Colóquio de Estudos Celtas e Germânicos, promovido 

pelo CEIA na UFF.  

No evento da UFPB a pesquisadora apresentará três tipos de hidromel: 

gaulês antigo e dois medievais. Para participar da degustação será solicitada a 

colaboração de 5 sachês de comida para gato ou cachorro (ou um pacote de 

ração de qualquer marca ou tamanho), a serem doados para a associação Amor 

de Bicho de João Pessoa. 

CHAMADA PARA DOSSIÊ: MITO E RELIGIOSIDADE 

NÓRDICA (RBHR) 
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Chamada para Dossiê: Mito e Religiosidade Nórdica, Revista Brasileira de 

História das Religiões (ISSN: 1983-2850, Qualis Capes B1 em História e 

Religião). 

A academia brasileira está criando interesse para as antigas religiosidade 

que existiram no mundo ocidental. Apesar da Mitologia Clássica ser um tema 

muito estudado, outras formas de crenças como as que existiram entre os 

antigos germanos e os nórdicos da Era Viking ainda são quase desconhecidas 

dos cientistas das religiões, mesmo com seu sucesso na mídia e arte. Com isso, a 

Revista Brasileira de História das Religiões conclama os pesquisadores a 

apresentarem artigos e resenhas para seu dossiê: Mito e religiosidade nórdica. As 

propostas podem envolver desde estudos arqueológicos da religiosidade na 

pré-história e Idade do Bronze até o final da Idade Média. As cosmologias, 

crenças, mitos e rituais da Era Viking até o início da Critianização e conversão 

da Escandinávia. A arte e o simbolismo, o maravilhoso e a mitologia cristã na 

área nórdica medieval também podem ser contempladas, bem como as heresias 

e a religiosidade popular. Também estamos abertos para as resignificações 

contemporâneas, desde as representações artísticas (a mitologia nórdica na 

literatura, cinema, artes plásticas e quadrinhos) quanto às novas formas de 

religiosidade (as múltiplas formas do neo-paganismo nórdico). Esperamos que 

o dossiê consiga tanto atrair novos olhares para a área, quanto abrir espaço para 

outros caminhos interpretativos para os estudos das religiões em nosso país. 

Organizador: Prof. Dr. Johnni Langer (Programa de Pós Graduação em 

Ciências das Religiões - UFPB/Núcleo de Estudos Vikings e 

Escandinavos/Vivarium Nordeste). 

Prazo limite para envio das propostas: 05 de setembro, ao e-mail: 

johnnilanger@yahoo.com.br    

Normas completas para publicação na RBHR: 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh/about/submissio

ns#authorGuidelines  

 

mailto:johnnilanger@yahoo.com.br
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh/about/submissions#authorGuidelines
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh/about/submissions#authorGuidelines
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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 seis a nove páginas, fonte Book Antiqua 12, espaço 1/5, imagens em 

formato JPG (máximo de duas imagens e resolução mínima de 100 dpi e 

máxima de 300 dpi), sem notas de rodapé ou final, com título, texto e 

identificação dos autores, vínculo institucional, e-mail ao final, fotografia 

dos autores em JPG. Citação no texto pelo sistema autor/data 

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

(máximo de 8 referências). 

2. 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. 

3. 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  

 

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 

mailto:johnnilanger@yahoo.com.br
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Expediente 
 

NA, Boletim trimestral, ISSN: 1679-9313 
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NEVE: NÚCLEO DE ESTUDOS VIKINGS E ESCANDINAVOS 
 

Blog: http://neve2012.blogspot.com.br/ 
 

Facebook: http://www.facebook.com/#!/groups/gruponeve/ 
 

Site: 
http://ufma.academia.edu/NEVEN%C3%9ACLEODEESTUDOSVI

KINGSEESCANDINAVOS 
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