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Escandinávia.2 Uma região que envolve uma grande carga histórica e cultural, 
mas tradicionalmente tratada como marginal ou periférica na Medievística de forma 
geral. No entanto, há algumas décadas, o interesse por essa região tem se ampliado 
de forma impressionante pelo mundo e os estudos nórdicos têm crescido 
especialmente nos país de língua neolatina.3 Uma das últimas publicações do 

                                                           
1 Professor Assistente I da Universidade Federal da Paraíba, professor permanente do Programa de Pós 
Graduação em Ciências das Religiões da UFPB, membro do NEVE (Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos). 
E-mail: johnnilanger@yahoo.com.br 
 
2 A citação mais antiga do termo Escandinávia ocorreu em História Natural (79 d.C.) de Plínio, o velho, onde 
o autor acreditava que seria uma grande ilha do Báltico – Scatinavia, uma ideia seguida por vários autores desta 
época. A grande maioria dos pesquisadores segue o consenso que o termo que surge nas fontes latinas 

proveio do germânico skadan (perigo), significando originalmente perigo; e *awjō, terra das águas. Isso seria 
reflexo do perigo enfrentado pelos navegadores nas águas turbulentas do local. Plínio também se refere a um 
grupo de ilha chamadas de Scandiae. Posteriormente, os escritores latinos passam a empregar o termo tanto 
para identificar a região de Skåne (sul da Suécia) quanto a Escandinávia como um todo. Para Ptolomeu (90-
168 d.C.) Scandiae se referia a um conjunto de ilhas. Alguns pesquisadores, como Régis Boyer, consideram que 

o termo Escandinávia proveio do nome da deusa Skadi (ilha de Skadi: Skathin-auja, Scandzia insula). Para o 
mitólogo John Mckinnel, Skadi teria sido a personificação da terra nórdica e também representaria uma figura 
do submundo, como no sentido apresentado em outros termos germânicos semelhantes: o gótico Skadus e o 
anglo saxão Scadu, significando sombra. Na Crônica de Frédégaire (c. 642 d.C.), escrita em burgúndio, a região é 
chamada de Scathanavia, e no Vita Sancti Sigismundi (c. 720 d.C.) é denominada de Scarthoari. Boyer, R. (1995). 
Skadi. La grande déesse du Nord. Paris: Berg International, pp. 184-204; Mckinnel, J. (2005). Meeting the other in 
Norse myth and legend. London: D. S. Brewer, p. 63. 

3 Ainda não existe um estudo crítico ou analítico sobre a produção escandinavística medieval nos países de 
língua neolatina. Sobre o tema, é possível se deduzir alguns parâmetros por meios bibliográficos: Langer, J. 
(2016). História dos vikings em línguas neolatinas: bibliografia selecionada. Academia.Edu. Disponível em: 
https://www.academia.edu/29746295 Acesso em 03 de junho de 2017; Langer, J. (2016). Traduções das 
Eddas em línguas neolatinas. Academia.Edu. Disponível em: https://www.academia.edu/29682550 Acesso em 
03 de junho de 2017; Langer, J. (2016). Bibliografia sobre sagas islandesas traduzidas para línguas neolatinas. 
Academia.Edu. Disponível em: https://www.academia.edu/29626662 Acesso em 03 de junho de 2017. Uma 
das poucas análises historiográficas da produção escandinavística em língua neolatina refere-se ao caso 
romeno: Coroban, C. (2013). Some linguistic remarks regarding romanian Viking Studies. Revista Română de 

Studii Baltice și Nordice 5(2), pp. 119-144 e outra ao caso francês: Di Filippo, L. (2016). Des récits médiévaux 
scandinaves aux mythes nordiques: catégorisations et processus d’universalisation. In: Delaporte, C; Graser, 
L.; Péquignot, J. (dirs). Penser les catégories de pensée: Arts, cultures et médiations. Paris: L’Harmattan, pp. 115-
133. Mas em ambos os casos os estudos são parciais. Uma mesa redonda foi realizada na Espanha sobre o 
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renomado medievalista Jacques Le Goff, por exemplo, foi um prefácio para a edição 
francesa de Viking Age Iceland.4 

A busca pelas narrativas das sagas islandesas, dos mitos nórdicos e das Eddas, 
da história das explorações nórdicas, entre outros aspectos, ultrapassa interesses 
unicamente escandinavistas e medievalistas. A Escandinávia da Era Viking vem 
tornando-se cada vez mais popular devido ao cinema e à televisão, despertando um 
vívido interesse nas novas gerações de pesquisadores. Para captar essas tendências 
sociais e acadêmicas, empregamos uma noção abrangente de Escandinávia, 
incluindo além da Dinamarca, Suécia e Noruega, as regiões da Islândia, Finlândia e 
as Ilhas Féroe.5  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
tema: La situación de los estudios nórdicos en España, Universidad de Murcia, 19 de fevereiro de 2013, mas sem 
publicação disponível. Para uma historiografia dos estudos nórdicos medievais na Polônia consultar: 
Morawiec, J. (2015). Old Norse studies in Poland: history and perspectives. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 28, 
27-32. 

4 Byock, J. (2007). L´Islande des Vikings. Paris: Aubier. 

5 Sawyer, B.; Sawyer, P. (2006). Medieval Scandinavia. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, p. 
ix-x. 
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Imagem 1. Representação medieval da península escandinava. A sua proporção é bem menor que a real, 
sendo a Finlândia separada da Suécia e Noruega por um pequeno istmo e também bem pequena com relação 
à ilha de Gotlândia no Báltico. A cartografia sobre a região nórdica era extremamente rudimentar até a 
publicação de cartas mais precisas como os mapas de Olaus Magnus (1539) e Ortelius (1570).6 Isso 
demonstra a situação tanto de um imaginário de mistério e desconhecimento (que provem da Antiguidade) 
quanto de marginalização desta região em relação ao restante da Europa. Também a forma da Suécia e 
Noruega lembra uma grande ilha e não uma longa península – talvez tenha sido influenciada pelo imaginário 
clássico da ilha de Tule e a terra dos hiperbóreos, mitos geográficos criados pelos antigos gregos para 
identificar as terras do extremo norte europeu e que tiveram continuidade pelo medievo e renascimento.7 
Detalhe do mapa mundi Cosmographia, de Nicolas Germanus, Ulm, Alemanha, 1482, edição de Leinhart Holle. 
Bodleian Library Auct. P1.4, rolo 279.1, quadro 15. Fonte: 
http://www.anthropologieenligne.com/images/ulmpto2.jpg Aceso em 07 de junho de 2015. 

 

O conceito de Escandinávia por vezes se confunde com o de povos nórdicos ou 
Norte. Para Zenon Ciesielski8 o significado do termo Escandinávia depende do 
critério adotado, seja geográfico, histórico, linguístico, étnico, político ou 
administrativo. A diversidade escandinava é baseada na diferença entre grupos de 
cada região, classificados como cultura nova ou antiga, estritamente relacionadas à 
formação das identidades nacionais durante o século XIX. Grupos antes não 
classificados como escandinavos, como os sámi, groelandeses e finlandeses agora já 
estão sendo reconhecidos como tal. 

Para a pesquisadora Marja Jalava o termo Escandinávia foi usado 
frequentemente como sinônimo para Norte na língua inglesa. É uma região 
historicamente definida, produzindo e reproduzindo durante séculos diversos 
aspectos cotidianos, de vida social, cultural, econômica e política, da Alta Idade 
Média, passando pela União de Kalmar até a unificação da Dinamarca e Suécia. Em 
tempos mais recentes, o luteranismo se apresentou como uma estrutura histórica e 
institucional comum aos países nórdicos, além do Estado centralizado e o ruralismo. 
A partir dos anos 1830 foi desenvolvido o mito romântico do panescandinavismo, 
em torno da idéia de que o Norte (Norden)9 constitui uma nação (Volk) baseada em 

                                                           
6 Chekin, L. (1993). "Mappae Mundi" and Scandinavia. Scandinavian Studies, 65(4), 487-520. 
 
7 Eco, U. (2013). A última Tule e Hiperbórea. História das terras e lugares lendários. Rio de Janeiro: Record, pp. 
223-247. Sobre o tema, ver o recente estudo: Kedwards, D. (2015). Iceland, Thule, and the Tilensian 
Precedent in Medieval Historiography. Arkiv Foer Nordisk Filologi, 130, 57-78 e também: Hernandéz, M. M. 
(2010). Ultima Thulé. Histoire d'un lieu et genèse d'un mythe. Cuadernos de Filología Clásica, 20, 332-334. 

 
8 Ciesielski, Z. (1997). The culture of Scandinavia. Folia Scandinavica, 4, 167-175.  

9 A ideia de Norte europeu associado com a Escandinávia teve início durante a Antiguidade e se prolongou 
pelo medievo até os tempos atuais, com fortes conotações de identidade nacional, clima, geografia, ideologias 
de civilização e barbárie, romantismo e libertarismo, entre outras. Ísleifsson, S. R. Imaginations of National 
Identity and the North. In: Ísleifsson, S. R (ed.). (2011). Iceland and Images of the North (pp. 3-23). Quebec: 
Presses de l´Université du Quebec. O termo para Norte nas fontes medievais nórdicas (Norðrlönd) foi 
influenciado a partir do século XII pelo referencial latino das gentes septentrionales. O termo Escandinávia não 
foi muito citado durante o período medieval, sendo preterida a expressão Septentrionale, em referência à 
extrema visibilidade da constelação da Ursa Maior em altas latitudes (chamada pelos romanos antigos de 
Septem triones). Jakobsson, S. The Emergence of Norðrlönd in Old Norse Medieval Texts, ca. 1100–1400. In: 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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um patrimônio linguístico-cultural e histórico em comum. Deste modo, a Era 
Viking e a União de Kalmar tornaram-se elementos centrais para a ideia de uma 
identidade nórdica antiga. Após o fracasso do panescandinavismo em 1864, ela foi 
substituída por um escandinavismo prático ou “nordismo”. A imagem de um 
passado em comum foi reconstruída, sendo agora a ideia de Norte manifestada 
como um elemento natural das nações-estado, anacronicamente projetada sobre 
períodos históricos antigos. Ainda segundo Marja Jalava existiu uma tensão entre os 
conceitos de Escandinávia e Norte. Enquanto a primeira significava uma unificação 
nórdica sem a presença da Finlândia, a segunda incluía ela. Em islandês, 
Escandinávia é utilizado somente para a península escandinava (ou seja, Noruega e 
Suécia), enquanto muitos acadêmicos distinguem Norte Atlântico (Dinamarca, 
Islândia e Noruega) do Norte Báltico (Finlândia e Suécia). No final do século XIX 
surgiu um novo tipo de escandinavismo, atrelado a ideias evolucionistas, raciais, 
filológicas e antropológicas, que misturava o pangermanismo com darwinismo 
social, gerando a imagem da raça nórdica como sendo superior as demais.10 

Quanto aos estudos nórdicos medievais, predominaram análises que 
combinavam desde o século XVIII um referencial de unidade cultural germânica, 
combinado com ideais evolucionistas.11 Após os anos 1960 houve certo predomínio 
da abordagem estruturalista, especialmente nos estudos de literatura nórdica 
medieval.12 A historiografia da Escandinávia produzida no Oitocentos e da primeira 
metade do Novecentos foi diretamente influenciada por referencias regionalistas e 
nacionalistas, posteriormente substituídos pela perspectiva pós-colonialista, métodos 
orais e culturalistas.13 O pesquisador Eric Christiansen delimitou alguns das 

                                                                                                                                                                          
Ísleifsson, S. R (ed.). (2011). Iceland and Images of the North (pp. 25-41). Quebec: Presses de l´Université du 
Quebec. Sobre o assunto, ver ainda: Melve, L. & Sønnesyn, S. O. (2012). The Creation of Medieval Northern 
Europe: Christianisation, social transformations, and historiography. Oslo: Dreyers Forlag. 

10 Jalava, M. (2013). The Nordic Countries as a Historical and Historiographical Region: Towards a Critical 
Writing of Translocal History. História da Historiografia, 11, 244-264; Strath, B. (2007). The idea of a 
Scandinavian Nation. Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu, University of Helsinki, pp. 208-223; Helle, K. (2008). 
The Cambridge History of Scandinavia, vol. I. Cambridge: Cambridge University Press. 

11 Sawyer, B.; Sawyer, P. (2006). Medieval Scandinavia. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, p. 
xi-xvi. 
 
12 Lönnroth, L. (2007). Structuralist approaches to saga literature. In: Quinn, J. et al (eds.). Learning and 
undestanding in the Old Norse World (pp. 63-74). London: Brepols. Para um balanço dos estudos da relação entre 
História e ficção nas sagas islandesas, além de apresentar as novas perspectivas de análise, consultar: 
Sigurðsson, G. (2004). The sagas and truth/New perspectives. The medieval icelandic saga and oral tradition: a 
discourse on method. Cambridge: Harvard University Press, pp. 253-334. Ainda sobre a relação entre 
História e sagas consultar: Byock, J. (1992). History and the sagas: the effect of nationalism. In: Pálsson, G. 
(ed.). From Sagas to Society: Comparative Approaches to Early Iceland (pp. 44-59). London: Hisarlik Press; 
O´Connor, R. (2005). History or fiction? Truth-claims and defensive narrators in Icelandic romance-sagas. 
Mediaeval Scandinavia, 15, 101-169. 

13 Haapala, P; Jalava, M.; Larsson, S. (2017). (eds.). Making Nordic Historiography: Connections, Tensions and 
Methodology, 1850-1970. Oxford: Berghahn Books. Um exemplo de análise historiográfica da temática 
nórdica medieval é: Westrate, M. (2007). The "Norman Problem" in Historiography: Nationalism and the 
Origins of Russia. Vestnik: The Journal of Russian and Asian Studies. Sobre historiografia dos estudos 
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principais correntes de interpretações e métodos nos estudos nórdicos medievais, 
especialmente para a Era Viking.14 

                                                                                                                                                                          
nórdicos consultar também: Hubbard, W; Myhre, J. E. (1995) (eds.). Making a historical culture: historiography 
in Norway. Oslo: Aschehoug AS. A partir dos anos 1980 alguns acadêmicos iniciaram algumas contestações 
ao conceito de Era Viking, além de outros proporem novas datações para o seu início e término, bem como 
implicações para o seu uso. O livro Decolinizing Viking Age do arqueólogo sueco Frederik Svanberg argumenta 
que o conceito de Era Viking foi um sistema de conhecimento construído essencialmente durante o século 
XIX e suas ideias básicas se mantém até hoje. Esse sistema foi fortemente influenciado pelos pensamentos 
evolucionistas e nacionalistas de sua época e pode ser caracterizado como um colonialismo cultural e 
ideológico sobre o passado. Em uma perspectiva pós-colonial, Svanberg criticou o referencial de uma única 
“cultura viking”, sugerindo que o conceito de nórdico antigo substitua a velha e romântica noção de Era 
Viking. Svanberg, F. (2003). Decolinizing Viking Age, vol. 1. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8° 43.  
Lund: Lund University Publications. Para Richard Hodges a afirmação de que os vikings foram agentes de 
mudança na história europeia foram exagerados, percebendo a diáspora nórdica mais como consequência de 
fatores econômicos do que culturais. Sua visão dos ataques a Inglaterra e França como fruto da economia 
carolíngia foram criticados posteriormente por Clare Downham. Hodges, R. (2006). Goodbye to the vikings? Re-
reading early medieval archaeology. Bristol: Bristol Classical Press. Charlotta Hillerdal aponta os diversos 
questionamentos sobre esse conceito: um período histórico que compreende diversas perspectivas 
cronológicas, geográficas e culturais, dependendo da região. Assim, a Era Viking é caracterizada enquanto um 
período de migrações e movimentos dos povos, uma contínua renegociação de áreas culturais. Na Finlândia, 
por exemplo, a fundação de Staraya Ladoga em 753 d.C. e a falta de centralização política e a cristianização 
tardia na região tardam o desfecho da Era Viking na região para 1250, com o período tardio situado entre 
1050-1250. Hillerdal, C. (2016). Review: Fibula, Fabula, Fact. The Viking Age in Finland. Journal of Archaeology 
and Ancient History 17, 2-5. A historiadora britânica Clare Downham defendeu a continuidade do termo Era 
Viking, alegando que esse conceito possui grande importância cultural, econômica e política para diversas 
regiões da história europeia. Downham, C. (2002) Viking ethnicities: a historiographic overview. History 
compass 10(1), 1-12. As mais recentes teses de doutorado em Arqueologia e História tanto de países 
escandinavos quanto de línguas germânicas em geral, além de livros e artigos especializados, continuam a 
utilizar majoritariamente o conceito, com pequenas alterações quanto a cronologias ou amplitude da diáspora 
nórdica. Sobre o tema ver também duas produções nacionais: Birro, R. (2013). O problema da temporalidade 
para os estudos da Europa Nórdica. Nearco, 6, 228-254; Ayoub, M. L. (2012). Repensando o conceito de 
período Viking. Anais do XXI Encontro Estadual de História, ANPUH, 01-14 e a britânica: Bjorn, M. (1993). 
The beggining of the Viking Age: some current archaeological problems. In: Faulkes, A; Perkins, R. Viking 
revaluations (pp. 182-203). London: University College London. Sobre a questão dos referenciais imaginários e 
nacionalistas na construção da Era Viking, ver os recentes debates historiográficos e críticos: Blanck, D. 
(2016). The transnational viking. Journal of transnational American Studies, 7(1), 1-19; Sorensen, P. M. & 
Roesdahl, E. The Waking of Agantyr: The Scandinavian Past in European Culture. Aarhus: Aarhus University 
Press, 1996; Haavardsholm, J. (2005). Vikingtiden som 1800-tallskonstruksjon. Oslo: Det historisk-filosofiske 
fakultet, Universitet i Oslo, Unipub; Hagerman, M. (2006) Det rena landet: Om konsten att uppfinna sina 
förfäder. Stockholm: Prisma; Lind, J. (2012). “Vikinger”, vikingetid og vikingeromantik. Kulm (Årbog for Jysk 
Arkæologisk Selskab) 61, 151-168; Daggfeldt, A. B. (1983). Vikingen: roddaren. Fornvännen 78, 92-94; Lind, J. 
(2012). “Vikinger”, vikingetid og vikingeromantik. Kulm (Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab) 61, 151-168; 
Hauge, G (2013). Ein analyse av historiebruken og framstillinga av vikingtida i norske og engelske lærebøker frå slutten av 
1800-talet og fram til i dag. Masteroppgåve I historie, Universitet i Bergen; Para uma revisão historiográfica e 
crítica da Era Viking em questões relacionadas com linguística e runologia, consultar: Schulte, A. M. (2008). 
Om å skrive språkhistorie ‘nedenfra’ - Tanker om en ny norsk språkhistorie for tiden 700–1050. Maal og 
Minne, 2, 167-188. 

14 Escolas tradicionais: a Arqueologia, incluindo técnicas de pesquisa marinha; Antropologia social e econômica, 
Sociologia – especialmente a teoria de Polany sobre a economia na Era Viking após os anos 1950; Filologia e 
Linguística; Runologia; Toponímia e espacialidade; Folclore. Novos métodos: Paleoclimatologia; Paleoecologia e 
Paleobiologia; novos métodos de datações e análises físico-químicas; novos métodos de computação; 
Psicolinguística; Processualismo e pós-processualismo arqueológico; Arqueologia de gênero/Arqueologia 
feminista; Pós-estruturalismo, feminismo e pós-modernismo. Chrsitiansen, E. (2006). Postscript: Modern 
Research. The Norsemen in the Viking Age. London: Blackwell, pp. 301-324. 
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Mais recentemente, os enfoques procuram demonstrar a vasta complexidade 
regional e o desmantelamento das visões de unidade.15 Isso influenciou os estudos 
de mitologia nórdica mais contemporâneos, antes limitados a uma visão germanista 
(escola folclórica oitocentista), de continuidade espaço-temporal ou ainda, de uma 
persistência de uma visão do universalismo e essencialismo de certos temas 
(fenomenologia) ou de padrões comuns aos povos indo-europeus (estruturalismo 
dumeziliano).16 Por sua vez, os atuais estudos de religião nórdica antiga (ou pré-
cristã) durante o medievo seguem modelos advindos essencialmente da Arqueologia 
e dos debates envolvendo cultura material e religiosidade, com suas variadas 
implicações metodológicas e interpretativas.17 

Os países de língua germânica são os responsáveis pela maior parte das 
pesquisas nórdicas pelo mundo. Depois dos países escandinavos, Alemanha e 
Inglaterra possuem grande tradições acadêmicas, seguidos pelos Estados Unidos, 
Canadá e Austrália. Algumas pesquisas são produzidas na Rússia, África do Sul e 
Japão. O cenário da América Latina ainda é bem fraco, concentrando-se a 
Escandinavística no Brasil, México e Argentina. 

Quanto ao Brasil, os estudos nórdicos medievais ainda são insipientes, 
comparados com a produção medievística de maneira geral, mas se somarmos toda 
a sua produção de maneira estrita (artigos, dissertações, teses, traduções, livros, 
eventos, periódicos especializados, etc), ela já ocupa uma quantidade considerável de 

                                                           
15 Também os novos estudos de história cultural e política ampliaram noções tradicionais como a questão do 
Estado e das estruturas políticas na Escandinávia Medieval, transferindo preocupações institucionais para 
questões relacionadas com a cultura política. Sigurðsson, J. V. Tendencies in the Historiography on the 
Medieval Nordic States (to 1350). In: Amelang, J. & Beer, S. (eds.). (2006). Public power in Europe: studies in 
historical transformations (pp. 1-15). Pisa: Edizione Plus. 
 
16 Alguns percebem os mais influentes pesquisadores da teoria do mito aplicada aos estudos de mitologia 
nórdica como sendo Mircea Eliade (Fenomenologia); Georges Dumézil (estruturalismo indo-europeu); 
Claude Lévi-Straus e Margaret Clunies Ross (estruturalismo antropológico). Orton, P. The interpretation of 
Old Norse Pagan Myths. In: McTurk, R. (2007). A companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture. 
London: Blackwell. Para uma detalhada historiografia das teorias do mito nórdico (em especial o simbolismo, 
naturalismo, mito e ritual, estruturalismo, fenomenologia e culturalismo) ver: Davidson, H. (2002). The 
interpreters. The lost beliefs of Northern Europe. London: Routledge, pp. 144-159. Para um panorama das teorias 
britânicas sobre mitologia nórdica, ver a tese de: Schlereth, L. T. (2012). British theories of Mythology and Old 
Norse poetry: a study of methodologies in the mid-19th to early 20th centuries. Doctoral thesis, University 
College London. Sobre as interpretações românticas sobre os mitos nórdicos, consultar: Lars Lönnroth, L. 
(2000). Andrew Ramsay’s and Olof Dalin’s influence on the Romantic Interpretation of Old Norse 
Mythology. In: Ross, M. C. & Barnes, G.  (eds.). Old Norse Myths, Literature and Society. Proceedings of the 11th 
International Saga Conference, 2-7 July 2000, University of Sydney, pp. 229-239.  

17 Para um vislumbre das novas interpretações arqueológicas da religião nórdica medieval, consultar: Langer, 
J. (2015). A Arqueologia da Religião Nórdica na Era Viking. Signum, 16(1), 4-27. Para as novas metodologias 
de pesquisas sobre religião nórdica antiga ver: Langer, J. (2016). A Religião Nórdica Antiga: conceitos e 
métodos de pesquisa, Rever: Revista de Estudos da Religião, 16(2), 118-143; Schjødt, J. P. Reflections on aims 
and methods in the study of Old Norse Religion. In: Raudvere, C; Schjødt, J. P. (2012) (eds.). More than 
mythology: narratives, ritual practices and regional distribution in pre-christian scandinavian religions (pp. 263-
287). Lund: Nordic Academic Press. 
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trabalhos.18 Já realizamos uma abordagem historiográfica parcial desta produção (em 
sua vertente envolvendo estudos de religião19) e não temos condições neste 
momento de realizar uma avaliação geral da Escandinavística brasileira. Nossa meta, 
antes de analisarmos a presente edição da Roda da Fortuna, é conferir um pequeno 
balanço dos dossiês relativos aos estudos nórdicos medievais que foram realizados 
por periódicos acadêmicos nacionais. 

 

 

Imagem 2. Cartaz da palestra “As pesquisas sobre Escandinávia Medieval no Brasil”, proferida durante o XI 
Simpósio de História Comparada no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 5 de 
novembro 2014. Foi a primeira atividade historiográfica da Escandinavística brasileira, avançando para uma 
reflexão sobre seus conceitos, métodos e trajetórias acadêmicas. A palestra não teve material publicado. Fonte 
da imagem: http://neve2012.blogspot.com.br/2014/10/palestra-na-ufrj-sobre-escandinavia.html Acesso em 
07 de junho de 2017. 

 

                                                           
18 Comparada com a produção escandinavista em línguas germânicas, a produção brasileira realmente é muito 
insipiente. Mas levando esse referencial para as línguas neolatinas em geral, o quadro se modifica um pouco. 
A produção brasileira é muito superior ao que se publica em Portugal, Romênia e Moldávia. Em termos de 
traduções, o Brasil é inferior à Espanha, mas possui muito mais publicações analíticas do que ela. Também a 
Itália e França superam todos os outros países de língua neolatina em termos de traduções, publicações e 
estudos em Escandinavística Medieval. 
 
19 Langer, J. (2016). Uma breve historiografia dos estudos brasileiros de religião nórdica medieval. Horizonte, 
14(43), 909-936. Um vislumbre geral dos estudos nórdicos medievais no Brasil também pode ser conferido 
em: Bertasso, R. (2017). Os estudos vikings no Brasil. História Agora. Disponível em: 
http://historiaagora.com.br/os-estudos-vikings-no-brasil-entrevista-com-dr-johnni-langer-professor-da-ufpb-
2/ Acesso em 07 de junho de 2017. 
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A Escandinavística brasileira iniciou-se plenamente a partir do início dos 
anos 2000, apesar de ter alguma produção esporádica em momentos anteriores 
(Langer, 2016, p. 564). Nesta primeira década, sua produção limitou-se a publicação 
de artigos e algumas traduções. Foi somente em 2009 que surgiu o primeiro dossiê 
na área, coincidindo aliás, com a publicação de dois livros que se tornaram marcos 
neste primeiro momento dos estudos nórdicos brasileiros: Saga dos Volsungos20 e 
Deuses, monstros, heróis.21 O dossiê Sagas islandesas demonstrava tanto a influência e o 
lugar privilegiado destas fontes para o estudo da Escandinávia Medieval, quanto a 
importância que elas estavam tendo dentro do Brasil, pela então pequena 
comunidade de pesquisadores desta área.22 A religiosidade foi a principal 

                                                           
20 Anônimo. (2009). Saga dos Volsungos. Tradução de Théo de Borba Moosburger. São Paulo: Hedra. 
 
21 Langer, J. (2009). Deuses, monstros, heróis: ensaios de mitologia e religião viking. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília. 
 
22 Langer, J; Bragança Júnior, A. (2009). Editorial: Sagas islandesas. Brathair, 9(1), 01-02. O interesse por sagas 
islandesas teve início no império brasileiro, quando diversos historiadores e intelectuais sediados no Rio de 
Janeiro foram fascinados pela tese de que os escandinavos estiveram em nosso país antes de Cabral. 
Influenciados por esse referencial imaginário, em 1840 foi publicado na Revista do IHGB o artigo “Memória 
sobre o descobrimento da América no século décimo”, do dinamarquês Carl Rafn. Neste trabalho, pela 
primeira vez em língua portuguesa, foram resumidos alguns trechos das sagas islandesas, especificamente as 
do Atlântico Norte, reconstituindo as explorações dos navegantes nórdicos pelo Novo Mundo. A temática 
relativa às sagas conheceu um grande desinteresse até meados do século XX, quando em uma nova situação, 
surgiram publicações a respeito. Em 1973 foi publicado pelas Edições de Ouro o livro Gretir, o forte, uma 
adaptação da Grettis saga Ásmundarsonar realizada por Adonias Filho, baseado nas traduções de William Morris 
e Eiriks magnusson. Neste contexto, as narrativas islandesas foram quase transformadas em romances 
modernos de aventuras, ambientadas em terras maravilhosas e em épocas recuadas. Alguns anos mais tarde, 
uma nova e muito superior adaptação foi impressa: A saga de Erik: os vikings descobrem a América (1992), 
realizada por Heloisa Prieto, contendo as duas sagas do Atlântico Norte e baseado no popular The Vinland 
sagas (com a tradução ao inglês de Eiríks saga rauða e Grœnlendinga saga por Magnus Magnusson e Hermann 
Pálsson). O livro foi precedido por uma razoável introdução histórico literária pela professora Viviana 
Concagh, América ou Vinlândia? Nesta mesma década de 1990, os estudos medievalistas brasileiros passaram 
por uma grande renovação e impulso, favorecendo o surgimento dos primeiros estudos acadêmicos sobre 
sagas islandesas realizados por brasileiros na década seguinte. Pioneiro neste sentido foi o livro Narrativa, 
sentido, história (1998), do historiador Ciro Flamarion Cardoso, no qual apresentou uma tradução e análise da 
Helga þáttr Þórissonar. A tradução foi baseada na versão de Hermann Pálsson e Paul Edwards (Seven viking 
romances) e sua interpretação utilizou o método formalista russo (sintaxe narrativa), precedido por um estudo 
histórico-social da Islândia medieval, finalizando com um esquema da estrutura semântica. Alguns dos 
autores que referenciou (Johannes Brøndsted, John Haywood, Raymond Page, Else Roesdahl) se tornaram 
referência para as gerações brasileiras seguintes. Mas certamente o primeiro estudo nacional dedicado 
exclusivamente às sagas, com farta bibliografia e atualizações teóricas foi o artigo de Patricia Pires Boulhosa, 
Sagas islandesas como fonte da história da Escandinávia Medieval, publicado na revista Signum de 2005 (Associação 
Brasileira de Estudos Medievais), instigando os historiadores a repensarem as sagas islandesas como fontes 
históricas, especialmente dentro dos padrões de “verdade” e “prova” do italiano Carlo Ginzburg, além de 
retomar referenciais culturalistas sobre autoria e contexto social da produção literária do medievo. Nesta 
mesma época, iniciam-se os trabalhos de Théo Borba Moosburger, com traduções ao português diretamente 
do nórdico antigo, primeiramente com Três sagas islandesas (2007), contendo a Hrafnkels saga Freysgoða e as duas 
sagas do Atlântico Norte. Esse primeiro trabalho tradutório iria marcar profundamente a academia brasileira, 
influenciado todas as gerações posteriores, mas certamente a publicação mais importante em termos de 
alcance de público foi Saga dos volsungos (2009), traduzida também por Moosburger, conseguindo inserir o 
tema das sagas em um patamar antes nunca alcançado no país. Théo Moosburger ainda publicaria em 2014 a 
Saga de Gunnlaug língua de serpente, além de defender sua tese de doutorado em tradução pela UFSC, com 
Brennu-njáls saga, o mais completo e importante trabalho tradutório sobre sagas islandeses em língua 
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preocupação temática do dossiê, tendo três estudos sobre magia e um sobre a 
cristianização da Islândia, além de uma pesquisa sobre oralidade e outra sobre o 
tema dos varangos nas sagas islandesas. A participação de estrangeiros (4) foi menor 
que a brasileira (6), mas já demonstrava os contatos e conexões internacionais dos 
escandinavistas do país. Uma das principais contribuições desta edição foi a inclusão 
de uma entrevista com o grande nome da Escandinavística alemã, Rudolf Simek. 

Dois anos depois o mesmo periódico publicou outro dossiê na área: Estudos 
Vikings,23 já demonstrando um certo amadurecimento das novas pesquisas que se 
iniciaram na década de 2000. A coletânea foi bem eclética, contendo estudos de 
mitologia (1), História biográfica (1), toponímia (1), História e literatura (3), além de 
duas traduções de fontes primárias, uma resenha e uma entrevista com o arqueólogo 
Neil Price. De um ponto de vista teórico e metodológico, percebemos algumas 
diferenças entre as contribuições brasileiras (4) e as estrangeiras (2). Enquanto as 
nacionais ainda continuavam a utilizar autores teóricos advindos da fenomenologia e 
simbolismo (como Carl Gustav Jung, Mircea Eliade) ou da sociologia (Émile 
Durkheim), os estrangeiros utilizavam estritamente autores escandinavistas, 
principalmente Jakob Benediktsson, Orri Vestéinsson, Sverrir Jakobson e François-
Xavier Dillmann. 

                                                                                                                                                                          
portuguesa até o momento. Em 2015 outra tese de doutorado na UFSC iria novamente adentrar o tema, mas 
desta vez no quesito das reinterpretações tradutórias das sagas islandesas no mundo moderno: Tradução, edição. 
William Morris e o livro ideal, de Dorothée de Bruchard. As sagas também foram objeto de estudo em obras 
publicadas por historiadores brasileiros, como Godkynningr: o rei escandinavo como ponte entre deuses e homens (2014), 
de Munir Ayoub, busca discutir a problemática da realeza sagrada utilizando fontes arqueológicas 
contrastadas com o estudo das sagas reais, especialmente a Ynglinga saga. Pablo Miranda em seu livro Poder e 
sociedade na Noruega Medieval (2011) tendo como principal fonte a Haralds saga híns hárfagra, analisou as conexões 
ideológicas das sagas reais com a sociedade nórdica medieval. Miranda investiga outras questões fundamentais 
nos estudos escandinavos, a questão da autoria das sagas, a relação entre memória e história, a recepção social 
e a audiência das narrativas orais e escritas durante o medievo. Essas questões iriam ser aprofundadas na sua 
dissertação de mestrado em História: Guerra e Identidade: um estudo da marcialidade na Heimskringla (UFRN, 
2013), analisando as sagas reais para procurar entender a identidade norueguesa e sua relação com o 
belicismo. Em outra dissertação de História, Imaginário e identidade na conversão da Islândia (2014), de André de 
Oliveira, as sagas de bispos foram empregadas para se entender o processo de construção de uma identidade 
cristã islandesa, essencialmente híbrida, contexto que o pesquisador também iria retomar em alguns artigos 
posteriores. Em uma tese de doutorado em Ciências das Religiões pela Universidade Metodista em 2012 (A 
desconstrução do conceito de saga na teologia da criação em Karl Barth), Adilson de Sousa filho investigou como as 
sagas islandesas foram ressignificadas pela teologia e filosofia moderna. Mais recentemente, outra dissertação 
de mestrado em história: In sorti diaboli: cultura escrita e a construção do imaginário de demonização do pagão na Brennu-
Njáls saga (século XIII), de José Lucas Fernandes (UECE, 2016), também representa um grande avanço para a 
historiografia brasileira dedicada à História e Literatura nórdica medieval.  
 
23 Langer, J. (2011). Editorial: Estudos Vikings. Brathair, 11(1), 1-2. 
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Imagem 3. Capa do dossiê “Mito e Religiosidade Nórdica” publicado na Revista Brasileira de História das 
Religiões em 2015. A imagem de capa traz a fotografia de uma famosa estela gotlandesa, Smiss, datada entre 
400 a 600 d.C.24 Este dossiê foi importante não somente para os estudos de Escandinavístia e Medievística, 
mas também para o avanço das pesquisas nórdicas no campo das investigações brasileiras sobre religião e 
mito – cujo grande crescimento vem sendo promovido pelos diversos cursos, publicações e eventos mantidos 
por historiadores e cientistas das religiões. Fonte da imagem: 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh/issue/view/941 Acesso em 07 de junho de 2017. 

 

Em 2015 a Revista Brasileira de História das Religiões convidou o Núcleo de 
Estudos Vikings e Escandinavos (NEVE) para organizar um dossiê na área dos 
estudos nórdicos, que resultou numa grande coletânea contando com dez artigos: 
Mito e Religiosidade Nórdica.25 A temática prevalecente foi a Mitologia Nórdica (6), 
seguida de estudos sobre cristianização (3) e Arqueologia (1). Pela primeira vez 
foram inseridas reflexões objetivamente historiográficas,26 bem como estudos de 
caso utilizando revisões conceituais sobre as características dos deuses nórdicos e as 
aplicações da teoria dumeziliana.27 Em três artigos percebemos uma grande 

                                                           
24 Nylén, E. & Lamm, J. P. (2007). Le mystère des pierres de Gotland. Paris: Michel de Maule, p. 51. 
 
25 Langer, J. (2015). Editorial: Mito e Religiosidade Nórdica. Revista Brasileira de História das Religiões 8(23), 7-10. 
 
26 Miranda, P; Porto, Maria E. (2015). Discutindo o Xamanismo no Mito e na Literatura Escandinava: uma 
breve revisão historiográfica. Revista Brasileira de História das Religiões, 8(23), 73-86. O debate sobre o 
xamanismo na mitologia e religiosidade nórdica possui uma longa tradição na academia europeia e essa 
publicação confere uma grande atualidade para as novas gerações de pesquisadores brasileiros. 
 
27 Pires, H. (2015). Vaningi: O javali e a identidade dos Vanir. Revista Brasileira de História das Religiões, 8(23), 
11-22. A teoria dumeziliana dos mitos nórdicos já havia sido criticada em uma publicação nacional anterior: 
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utilização da cultura material e sua relação com a religiosidade e os mitos, 
especialmente em questões iconográficas e da relação entre imagem e literatura.28 
Outra constatação é a forte influência dos estudos culturalistas, a exemplo da teoria 
da hibridização e da cultura escrita (Peter Burke e Steven Fischer). Dentre as 
influências teóricas e metodológicas de escandinavistas, temos citados 
principalmente Jens Schjødt, Sigmund Oehrl, Kristina Jennbert e Jon Rob. 

Temos também no ano de 2015 outro dossiê,29 publicado na revista Signum.30 
Contando com cinco artigos (1 estrangeiro e quatro nacionais), dois versando sobre 
as relações da Europa com a Escandinávia, um estudo sobre ressignificação literária, 
um sobre sagas islandesas e outro sobre concepções geográficas nas fontes nórdicas 
medievais. A principal tônica dos trabalhos foi a interdisciplinaridade, apontando 
influências da Antropologia, Sociologia e Geografia nas investigações temáticas. 

Finalmente, chegamos ao presente dossiê, promovido pela revista Roda da 
Fortuna, a maior coletânea já publicada em língua portuguesa sobre Escandinavística, 
contando com 12 artigos. Uma diferença que já se percebe em relação aos outros 
dossiês de que comentamos até aqui é o grande envolvimento de pesquisadores 
estrangeiros (7 artigos). Certamente isso tanto é o resultado direto do alcance 
internacional do periódico, quanto em parte, dos méritos e repercussão da 
Escandinavística brasileira. 

O tema de maior abrangência da coletânea foi relacionado com a Mitologia 
Nórdica (5 artigos), que ainda continua sendo o campo mais popular dos estudos 
nórdicos e com maior repercussão social e popularidade em todo o Mundo. Três 
deles são estudos de fontes nórdicas medievais, enquanto que dois constituem 
análises de ressignificações dos mitos nórdicos no mundo contemporâneo. 
Notamos que os estudos nacionais deste conjunto são particularmente inovadores 
em seu temas e abordagens. 

                                                                                                                                                                          
Boulhosa, P. (2006). A mitologia escandinava de Georges Dumézil: uma reflexão sobre método e 
improbabilidade. Brathair 6, 03-31. 
 
28 Langer, J; Ferreira, A.; Menezes, R. (2015). O simbolismo da águia na religiosidade nórdica pré-cristã e 
cristã. Revista Brasileira de História das Religiões 8(23), 125-162. Os estudos brasileiros de iconografia dos mitos 
nórdicos tiveram início na década de 2000, ainda na formação da nova Escandinavística brasileira, como nas 
publicações: Langer, J. (2003). Morte, sacrifício humano e renascimento: uma interpretação iconográfica da 
runestone viking de Hammar I. Mirabilia 3, 93-129; Langer, J. (2006). As estelas de Gotland e as fontes 
iconográficas da mitologia viking. Brathair 6, 10-41. 

 
29 Não vamos analisar neste momento os dossiês publicados no boletim Notícias Asgardianas, devido a sua 
grande extensão, mas apontamos os seus títulos: Bruxaria e feitiçaria nórdica, NA 6, 2014; Runas e runologia, NA 
7, 2014; Mito e literatura, NA 8, 2014; Ritos e crenças nórdicas, NA 9, 2015; Série Vikings, NA 10, 2015; Os mitos 
nórdicos nas Artes, NA 11, 2016. Todos estão disponíveis no site do boletim: 
http://neveufpb.wixsite.com/noticiasasgardianas  

30 Grzybowski, L. G. (2015). A Escandinávia na Idade Média em suas múltiplas leituras. Signum 16(3), 1-7. 
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Luciana de Campos em seu artigo Da suposta noiva que comia demais: uma 
proposta de análise da alimentação na Þrymskviða realiza uma análise envolvendo a 
questão de hábitos alimentares na poesia éddica, utilizando a perspectiva da história 
cultural da alimentação. Debruçando-se sobre o comportamento alimentar do deus 
Thor, Luciana de Campos examina como isso refletia padrões da sociedade nórdica, 
onde o ato de comer desenfreadamente constituía um ato de poder político e 
cultural, manifestado publicamente na forma do banquete. Apesar do tema da 
história da alimentação não ser algo incomum na Escandinavística Medieval,31 sua 
análise em fontes mitológicas é extremamente rara, mesmo com o avanço das 
pesquisas escandinavas sobre a relação entre alimentação e religiosidade.32 A 
principal perspectiva teórica de Luciana de Campos são as obras do historiador 
italiano Massimo Montanari. 

Pablo Gomes de Miranda, por sua vez, contribuiu com o trabalho Caçada 
Selvagem de Asgard, Nacionalismo e Mito na Noruega do Século XIX: considerações sobre a 
obra de Peter Nicolai Arbo. Miranda analisa as telas Åsgårdsreien, pintadas pelo pintor 
norueguês Peter Nicolai Arbo entre 1868-1871 e sua contribuição para a criação de 
uma identidade nacional da Noruega durante o Oitocentos. A pesquisa de Pablo 
Miranda constitui um forte farol numa grande escuridão – o estudo da mitologia 
nórdica em obras artísticas europeias do Oitocentos ainda é praticamente 
inexistente, mesmo em países escandinavos. Apesar de sua grande riqueza e enorme 
quantitativo de fontes, ela ainda sequer foi inventariada em sistematizações 
bibliográficas, apenas apontados alguns indícios de seu imenso potencial.33 Quanto à 
questão do nacionalismo e as influências regionalistas na formação de identidades 
escandinavas durante o Oitocentos já constitui um campo com certa quantidade de 
publicações.34 Miranda utilizou principalmente as teorias da arte de Ernest 

                                                           
31 Ver o recente exemplo de Brégaint, D. (2016). La loi de la Hird et le Miroir du Roi. L'étiquette à la cour des 
rois de Norvège au XIIIe siècle. Bulletin du Centre de recherche du Château de Versailles.  

32 Sobre isso ver o recente dossiê Religion and food do periódico escandinavo Scripta Instituti Donneriani Aboensis 
(vol. 26, 2015), publicado pelo Institute for research in Religious and Cultural History, Åbo, Finlândia. Neste 
número não foi publicado nenhum estudo sobre Escandinávia Medieval, apesar do periódico já ter 
organizado vários dossiês especializados em estudos nórdicos medievais (como Old Norse and Finnish Religions 
and Cultic Place-Names, 13, 1990; Saami Religion, 12, 1987; The Saami Shaman Drum, 14, 1991). 
 
33 Algumas das poucas referências sobre o tema apenas citam autores e obras, de maneira incompleta e 
superficial, não se detendo em análises de casos específicos: Ljogodt, K. (2012). Northern Gods in Marble – 
the romantic rediscovery of Norse Mythology. Romantik, 1(1), Aarhus: Aarhus University Press, pp. 141-165; 
Mjoberg, J. Romanticism and Revival. In: Wilson, D. M. The Northern World (pp. 207-238). Nova Iorque: 
Harry N. Abrams, Inc; Kuhn, H. (2000). Greek gods in Northern costumes: Visual representations of Norse 
mythology in19th century Scandinavia. In: Ross, M. C. & Barnes, G. (eds.). Old Norse Myths, Literature and 
Society. Proceedings of the 11th International Saga Conference, 2-7 July 2000, University of Sydney, pp. 209-
219. No dossiê “Os Mitos nórdicos nas artes” (Notícias Asgardianas n. 11, 2016) foram analisados alguns casos 
de obras do século XIX e XX com temática da mitologia nórdica: 
http://neveufpb.wixsite.com/noticiasasgardianas/edicoes  
 
34 Para uma discussão historiográfica, bibliográfica e conceitual sobre a influência do viquinguismo e cultura 
nórdica antiga e medieval na formação da moderna identidade nacional escandinava, consultar: Vikingtiden som 
1800-tallskonstruksjon. Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet, Universitet i Oslo, Unipub; Hagerman, M. 
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Gombrich e as implicações de um referencial cultural para a criação estética, bem 
como os estudos de Carlo Ginzburg sobre história da arte. Certamente a sua 
publicação constituirá um referencial importante para as novas gerações interessadas 
em como a arte se apropriou dos temas mitológicos e qual foi a sua ligação com os 
valores sociais e ideológicos daqueles tempos.  

Não menos importante é o estudo de Leandro Vilar e Ângela Albuquerque: 
Ignatius Donnelly e a teoria da fúria cósmica para o mito do Ragnarök. Os autores analisam 
as teorias de um escritor norte-americano do século XIX a respeito da escatologia 
nórdica e suas implicações com interpretações sobre o passado histórico europeu, 
além de sua suposta relação com o mito da Atlântida. Esse é outro campo ainda 
pouquíssimo adentrado pelos escandinavistas: as teorias e interpretações da 
mitologia nórdica no século XIX. Certamente isso é reflexo do fato dos especialistas 
se preocuparem tão somente com fontes primárias do medievo, enquanto os 
historiadores do mundo contemporâneos preferem outros temas para suas 
pesquisas.35 Com o advento das novas gerações de pesquisadores, certamente a 
riqueza de material oitocentista será cada vez mais conhecida e o artigo de Vilar e 
Albuquerque constituirá um importante referencial analítico. 

O professor Ugnius Mikučionis em seu estudo Recognizing a dvergr: Physical 
Status and External Appearance of dvergar in Medieval Nordic Sources (8th – 13th century) 
analisa o tema dos anões na mitologia nórdica. Apesar de ser um tema clássico e já 
bem analisado pela historiografia,36 o autor apresenta uma original análise da 
iconografia dos anões em várias fontes medievais, contrastadas com as fontes 
literárias e documentais, chegando a uma conclusão que a morfologia destes seres se 
apresenta de forma diversificada, sem uma visão unitária ou coesa. Mikučionis foi 
influenciado por discussões teóricas da Escandinavística sobre iconografia (como as 
de M. Stern, N. Price e O. Grønvik) e estudos temáticos (principalmente T. 
Gunnell, M. Clunies Ross e A. Liberman). 

O estudo de Azzurra Rinaldi, Sabaton: una lezione di Storia svedese a suon di metal, 
segue uma recente e forte tendência nos estudos nórdicos, com cada vez maior 
número publicações: o estudo das ressignificações da mitologia e religiosidade 

                                                                                                                                                                          
(2006). Det rena landet: Om konsten att uppfinna sina förfäder. Stockholm: Prisma; Lind, J. (2012); “Vikinger”, 
vikingetid og vikingeromantik. Kulm (Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab) 61, 151-168; Hauge, G (2013). Ein 
analyse av historiebruken og framstillinga av vikingtida i norske og engelske lærebøker frå slutten av 1800-talet og fram til i 
dag. Masteroppgåve I historie, Universitet i Bergen. 
 
35 Conhecemos apenas um estudo historiográfico sobre as interpretações oitocentistas teóricas dos mitos 
nórdicos, concentrada apenas na área britânica: Schlereth, L. T. (2012). British theories of Mythology and Old Norse 
poetry: a study of methodologies in the mid-19th to early 20th centuries. Doctoral thesis, University College 
London. 
 
36 Para um vislumbre historiográfico do tema dos anões na mitologia nórdica, consultar a bibliografia 
disponível em: Langer, J. (org.). (2015). Anões. Dicionário de Mitologia Nórdica. São Paulo: Hedra, p. 40; Boyer, 
R. (1997). Nains. Héros et dieux du Nord. Paris: Flamamarion, p. 108; Lindow, J. (2001). Dwarfs. Norse mythology. 
Oxford: Oxford University Press, p. 101. 
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nórdica antiga no rock e na música pop, inserido por sua vez num contexto ainda 
maior – as reapropriações de temas míticos na arte e cultura midiática.37  

Dois estudos do dossiê são relativos ao campo dos estudos literários. Lyonel 
D. Perabo em seu artigo Shapeshifting in Old Norse-Icelandic Literature examina o tema 
das mudanças de formas sobrenaturais38 referenciadas na literatura nórdica, em forte 
conexão com a temática da magia.39 Perabo utiliza essencialmente as discussões de 
dois grandes nomes do campo da magia nórdica, Francois-Xavier Dillman e Clive 
Tolley. O outro artigo envolvendo estudos literários é Andrew McGillivray: Gender 
and Subversion in Medieval Icelandic Legend and Saga, onde examina o tradicional tema do 
gênero e do papel das mulheres nas sagas islandesas.40 

 
O tema da diversidade cultural e dos intercâmbios culturais entre fronteiras, 

uma temática ainda pouco enfatizada mas que aos poucos começa a ganhar cada vez 
mais peso nos estudos nórdicos, foi enfocado em dois artigos do dossiê. Em 
particular, Alberto Robles Delgado e José Abellán Santisteban em seu estudo 
Cazadores del Norte, guerreiros del sur: relaciones entre vikingos y sami en la Escandinavia alto 
medieval analisam as relações entre nórdicos e povos sámi – um campo que agora 
começa a se desenvolver em nosso país.41 Steffen Hope no artigo Typologies of  the 
medieval cultural border examina os referenciais de construção da alteridade geográfica 

                                                           
37 Para uma discussão da relação entre mitologia nórdica e rock, consultar: Helden, I. Barbarians and 
Literature: Viking Metal and its Links to Old Norse Mythology. In: Scott, N, & Helden, I. (2010). The Metal 
Void: First Gatherings. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 257-264; Walsh, A. (2013). A great heathen fist from the 
North. Vikings, Norse Mythology, and Medievalism in Nordic Extreme Metal Music. Master’s Thesis for 
Nordic Viking and Medieval Culture. Oslo: Universitetet I Oslo. 
 
38 Sobre o tema da metamorfose na literatura nórdica medieval, consultar: Langer, J. (2015). Magia 
divinatórias e de metamorfose. In: Langer, J. (org.). Dicionário de Mitologia Nórdica (pp. 296-298.). São Paulo: 
Hedra. 
 
39 Para uma historiografia dos estudos de magia na literatura nórdica medieval, consultar: Langer, J. (2010). O 
seiðr e a historiografia sobre magia nórdica. In: Seiðr e magia na Escandinávia Medieval. Signum 11(1), 178-
183. 
 
40 Para uma sistematização desta historiografia, consultar: Halldórsdóttir, E. H. (2006). Constructing Identity: 
A Critical Assessment of the Gender Perspective in Icelandic Historiography. In: Waaldjiik, B. Professions and 
social identity: new european historical research on work, gender and society. Pisa: Pisa University Press, pp. 
135-151. Um estudo pioneiro desta temática em nosso país foi: Die küneginne rîch - o mundo feminino em 'A 
Canção dos Nibelungos' e 'A Saga dos Völsung´, de Valeria Sabrina Pereira. Dissertação em Literatura pela USP, 
2006. 
 
41 Atualmente alguns pesquisadores brasileiros estão estudando o contato dos sámi com as populações 
nórdicas de linguagem germânica (em questões de Mitologia, História, etnografia ou religiosidade) em suas 
pesquisas de pós graduação: Vitor Binaconi Menini (Lapponia: mecanismos de legitimação do estado sueco a 
partir da invenção do outro, Mestrado em História pela Unicamp); Pablo Gomes de Miranda (Mito e Rito na 
Europa Setentrional Pré-Cristã: investigando a Caçada Selvagem na poesia e prosa escandinava do séc. XII – 
XIV, Doutorado em Ciências das Religiões pela UFPB); Victor Hugo Sampaio (Diferentes sons do trovão: Uma 
perspectiva comparada entre os deuses Thor, Ukko e Horagalles, Mestrado em Ciências das Religiões pela 
UFPB). 
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baseados em modelos clássicos e bíblicos e sua aplicação no mundo europeu e 
nórdico medieval.42 

 
Também o dossiê foi contemplado com dois estudos sobre cultura cristã na 

Escandinávia Medieval. The Context of Christianity and the Process of Composition of the 
Prose Edda de Rafael de Almeida Semêdo e Isabela Fernandes Soares Leite 
examina as interferências dos referenciais cristãos na criação da Edda Menor, um 
tema tradicional nos estudos nórdicos.43 Por sua vez Lukas Grzybowski e Fabiana 
Fontes Lopes em A influência do cristianismo sobre o vestuário medieval groenlandês trazem 
uma importante contribuição aos estudos de cultura material, particularmente 
enfatizando o referencial da cultura cristã no vestuário nórdico, uma área que vem 
crescendo muito em novas pesquisas. 44 

Para desfecho do dossiê, o estudo Violence and judicial-legislative system in Viking 
Age Iceland de Pablo Barruezo Vaquero, Iris Baena Jiménez e José Mª Martín 
Civantos analisa questões de violência e o controle social da Islândia da Era 
Viking.45 

 
Os estudos nórdicos medievais ainda têm muito a crescer em nosso país. 

Com o aumento do interesse de pesquisadores ainda na graduação a realizarem 
novas pesquisas, bem como a criação de um mercado consumidor de obras na área, 
inevitavelmente levará a um aumento na tradução e publicação de mais livros 
especializados. Também o cenário da pós-graduação tenderá a crescer, com 
dissertações e teses mais amadurecidas de um ponto de vista historiográfico e 
metodológico. A continuidade de redes e intercâmbios internacionais facilitará 

                                                           
42 Uma produção nacional que enfatiza o tema da reutilização dos referenciais geográficos bíblicos e sua 
aplicação junto a elementos nativos no mundo nórdico é: Muceniecks, A. (2014). Austrvegr e Gardaríki: 
(re)significações do leste na Escandinávia tardo-medieval. Tese de doutorado em História, USP.  
 
43 O primeiro autor a levar esses referenciais em consideração foi o acadêmico norueguês Sophus Bugge ainda 
no Oitocentos. Um estudo sistematizador desse referencial foi: Kirby, I. The Bible and biblical interpretation 
in medieval Iceland. In: Ross, M. C. (2000). Old Icelandic Literature and Society (pp. 287-301). Cambridge: 
Cambridge Press. Particularmente em relação a influências cristãs na Edda Menor, o estudo mais importante 
ainda é: Warner, K. (2008). Snorri Sturluson and the Edda: this conversion of cultural capital in Medieval 
Scandinavia. Toronto: University of Toronto Press. Para uma produção nacional sobre esse tema, consultar: 
Palamin, F. (2011). Edda em Prosa, Snorri e suas influências cristãs. Revista Brasileira de História das Religiões 
3(9), 01-10; Langer, J. (2015). A cristianização das Eddas. In: Dicionário de Mitologia Nórdica (pp. 111-114). São 
Paulo: Hedra. 
 
44 Um exemplo da recente ênfase no estudo da tecelagem e vestuário nórdico medieval é o projeto 
interdisciplinar Northern Women Arts Collaborative, desenvolvido pelo Haffenreffer Museum of Anthopology 
(Providence, EUA), do qual a brasileira Luciana de Campos é pesquisadora. O projeto atualmente conta com 
duas pesquisas em curso: The Lady in Blue-Bláklædda Konan: the textiles (em parceria com o National Museum of 
Iceland) e Norse weaving and textile work, its mythological framework. 
 
45 Para um panorama conceitual e bibliográfico sobre os sistemas jurídicos na Escandinávia da Era Viking 
consultar: Sandvik, G; Sigurdsson, J. V. (2007). Laws. In: Mcturk, R. Old Norse-icelandic Literature and culture (pp. 
223-245). London: Blackwell. 
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também o processo de consolidação da Escandinavística brasileira, que tendo raízes 
ainda no império, tenderá a tornar-se mais moderna e dinâmica. 
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