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A Roda da Fortuna. Igreja de Härkeberga, Suécia (c. 1470). 

Pintura de Albertus Pictor. 

 

*** 

 

Estudos Nórdicos Medievais 

 

Nos últimos anos tem ocorrido um grande crescimento nos estudos de 
Escandinávia Medieval. O presente dossiê é um reflexo desse impulso, trazendo 
diversas contribuições dos mais variados campos da Escandinavística, tanto de 
autores estrangeiros quanto nacionais. Os estudos envolvem os mais variados 
campos, com diversos tipos de fontes e perspectivas. 

 

*** 

 

Algumas considerações de cunho conceitual e metodológicos foram 
realizados no ensaio introdutório Estudos Nórdicos Medievais: alguns apontamentos 
historiográficos.  
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Abrindo o dossiê, o professor Steffen Hope da Syddansk Universitet 
(Universidade do Sul da Dinamarca) analisa as ideias sobre as regiões periféricas no 
pensamento medieval no artigo Typologies of the medieval cultural border, incluindo a 
região nórdica, que foram basicamente criadas com referenciais bíblicos e clássicos. 
 

Em seguida, o professor Ugnius Mikučionis (Universitetet i Bergen, 
Noruega) realiza um detalhado estudo sobre a morfologia dos anões da mitologia 
nórdica, utilizando diversos tipos de fontes primárias medievais. 
 

Também temos presente uma contribuição canadense, escrita pelo professor 
Andrew McGillivray (Universidade de Winnipeg), tratando do tema da subversão e 
gênero nas sagas islandesas. 
 

Os pesquisadores hispânicos Alberto Robles Delgado e José Abellán 
Santisteban tratam da relação cultural entre nórdicos e povos sámi durante a Era 
Viking.  
 

A participação francesa ficou garantida com Lyonel D. Perabo, que 
contribuiu com um estudo sobre o tema da metamorfose e da magia na literatura 
islandesa medieval. 
 

Luciana de Campos investiga o tema da alimentação em um poema éddico, 
Þrymskviða, bem como suas relações com aspectos sociais e políticos. 
 

Outra contribuição hispânica ocorre com Pablo Barruezo Vaquero, Iris 
Baena Jiménez e José Maria Martín Civantos, que investigam a questão da 
violência no sistema jurídico da Islândia da Era Viking. 
 

Rafael de Almeida Semêdo e Isabela Fernandes Soares Leite tratam das 
influências da cultura cristã na Edda de Snorri Sturluson. 
 

Lukas Grzybowski e Fabiana Fontes Lopes contribuem com um estudo 
sobre o vestuário groenlandês na Idade Média e como ele foi influenciado pelo 
cristianismo. 
 

Pablo Gomes de Miranda analisa as influências do nacionalismo norueguês 
na obra do pintor Peter Arbo. 
 

Leandro Vilar e Ângela Albuquerque em seu artigo debatem sobre o 
idealismo oitocentista sobre mitologia nórdica. 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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A Itália foi representada com Azzurra Rinaldi, que em seu artigo Sabaton: 
una lezione di Storia svedese a suon di metal analisa como a música contemporânea 
ressignifica a mitologia nórdica. 
 

*** 
 

Na seção de artigos livres, a edição foi contemplada com estudos sobre 
Antiguidade e Medievo, das mais variadas temáticas. 
 

Renan Frighetto e Natália de Medeiros Costa analisam o tema da 
fronteira na obra De Bello Gallico, de Júlio César. 
 

David Manuel Pérez Maestre analisa as representações midiáticas 
modernas dos elmos romanos imperiais. 
 

Alfredo Bronzato da Costa Cruz escreve um estudo sobre o monasticismo 
no Egito islâmico medieval. 

 
Carolina Akie Ochiai Seixas Lima traduz a primeira parte da obra 

Commentarium in Apocalipsin de Beato de Liébana. 
 
Patrícia Raquel Ferreira Lopes investiga motivos arquitetônicos da arte 

medieval portuguesa. 
 

Como desfecho da presente edição, o professor Carlile Lanzieri Jr. 
sequencia seu estudo sobre as explorações do geógrafo Ibn battuta durante o islã 
medieval. 
 

*** 
 

Esperamos que a leitura deste periódico possa auxiliar o desenvolvimento 
das pesquisas sobre Antiguidade e Medievo, bem como ampliar o horizonte para 
novas pesquisas e descobertas. Agradecemos aos diretores da revista, Prof. Dr. 
Guilherme Queiroz de Souza e Prof. Dr. Luciano José Vianna pela oportunidade de 
organizar o dossiê temático desta edição. 
 

Uma boa leitura a todos! 
 

Prof. Dr. Johnni Langer 
Universidade Federal da Paraíba 

Organizador 2017/1 
João Pessoa, 13 de junho de 2017 
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