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RESUMO 

 

 

A instituição eclesiástica, desde o século V, buscava converter os ditos povos pagãos. 

Essa empreitada ocorreu através de um processo gradual de adaptação das tradições 

religiosas. A Escandinávia foi cristianizada por volta dos séculos IX e X e, dentro desse 

contexto, a Islândia foi cristianizada por volta do ano mil em meio a disputas entre os 

pagãos e os cristãos que vinham pouco a pouco ascendendo politicamente. A conversão 

islandesa acabou conduzindo a um processo de hibridismo religioso no qual o 

cristianismo absorveu muitos traços do paganismo. Esta dissertação busca analisar a 

permanência desses traços pagãos e dos aspectos híbridos na Islândia do século XIII à 

luz da literatura nórdica islandesa. Como fonte, optamos pela escolha de uma saga, a 

Brennu-Njáls saga, escrita por volta deste mesmo século. Embora a saga trate de um 

período anterior, no caso o período de conversão da Islândia, ela foi escrita no contexto 

da pós-conversão, trazendo dentro da sua narrativa elementos que retratam 

culturalmente e socialmente aquela sociedade, assim como a sua mentalidade, através 

da visão do seu autor. 

 

Palavras-chave: Conversão – Escandinávia – Islândia – Hibridismo – Saga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The ecclesiastical institution, since the 5th century, sought to convert the so-called 

pagan peoples. This endeavor took place through a gradual process of adapting religious 

traditions. Scandinavia was Christianized around the 9th and 10th centuries and, within 

this context, Iceland was Christianized around the year 1000 amid disputes between 

pagans and Christians that were gradually rising politically. The Icelandic conversion 

ended up leading to a process of religious hybridity in which Christianity absorbed 

many traces of paganism. This dissertation seeks to analyze the permanence of these 

pagan traits and hybrid aspects in 13th century Iceland in the light of Icelandic Nordic 

literature. As a source, we chose to choose a saga, the Brennu-Njáls saga, written 

around this same century. Although the saga deals with an earlier period, in this case 

Iceland's conversion period, it was written in the context of post-conversion, bringing 

within its narrative elements that culturally and socially portray that society, as well as 

its mentality, through the view of its author. 

 

Keywords: Conversion – Scandinavia – Iceland – Hybridism – Saga 
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INTRODUÇÃO 

 

A assembleia do ano de 999, daquele verão, foi marcada por divisões entre os 

chefes e os dois lados, o cristão e o pagão, declararam que cada um teria sua própria lei. 

Guizzur e Hjalti, dois islandeses convertidos, marcaram uma reunião com os islandeses 

já cristianizados na Alþingi, enquanto a parcela pagã já estava se reunindo com armas. 

Neste contexto, encontraram-se cristãos e não cristãos em Þingvellir levando a uma 

divisão do território.  A oposição dos pagãos era muito mais numerosa, todavia, o número 

de cristãos já estava bem maior naquele momento, pois aumentava constantemente e sua 

posição crescia cada vez mais. Esse fato acabou levando os chefes pagãos a tomarem 

medidas mais extremas para continuar controlando a Islândia. 

Os membros da assembleia vieram bem preparados para o parlamento naquele ano 

e no grupo que se aliara aos cristãos havia muitos goðar – sem dúvida, o número de 

pessoas que se aliaram aos cristãos foi uma surpresa para os pagãos quando chegaram no 

local da Alþingi. Neste momento, era óbvio que a estrutura do antigo governo havia sido 

sobrepujada, pois, no primeiro dia do parlamento, facções violentas, por assim dizer, se 

comportaram de forma beligerante e estavam propensos a pegar em armas.  

Os cristãos confiaram a Hallr, seu orador, a declamação de suas leis para que, 

desta forma, se estabelecesse um estado separado para os cristãos na Islândia. Contudo, 

cristãos e pagãos viviam misturados de modo que nenhuma fronteira natural poderia ter 

sido traçada entre esses dois grupos e essa situação poderia levar a Islândia a uma guerra 

civil. Os chefes não desejavam esse desfecho e se possível gostariam de manter a antiga 

estrutura de poder.  

Ao encontra-se com Þorgeir Þorkelsson, o orador parlamentar das leis e um dos 

principais líderes dos pagãos, Hallr renunciou a sua posição como orador dos cristãos e 

encarregou Þorgeir de proclamar uma lei para todos os islandeses, cristãos e não cristãos. 

Assim, após o pronunciamento de Þorgeir, os islandeses chegaram a um acordo: a fé 

cristã seria adotada na ilha como religião oficial, mas com algumas condições especiais.  

Então, foi declarado que toda pessoa deveria ser cristã e aceitar o batismo, 

entretanto o abandono de crianças e a ingestão de carne de cavalo, de acordo com a antiga 

lei, deveriam ser mantidos. A partir de então, quando as pessoas fizessem sacrifícios, eles 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Eingvellir
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seriam feitos em segredo se quisessem evitar o banimento por três anos, que era o que 

aconteceria caso fossem descobertos. Alguns anos depois, aquelas práticas pagãs foram 

abandonadas assim como as demais. 

 Como pudemos observar, a conversão da Islândia ocorreu em um contexto de 

disputas entre cristãos e não cristãos que viviam na ilha desde o século IX. Ao longo do 

tempo, os cristãos foram conseguindo adquirir participação nas assembleias, que 

anteriormente eram predominantemente pagãs, e esse fato é preponderante para 

entendermos o porquê das mudanças políticas e religiosas que se seguiram no período da 

cristianização. 

A conversão da Islândia fez parte de um processo que começou por volta do século 

X na Escandinávia quando o cristianismo se deparou com o desafio de converter os povos 

considerados pagãos daquele território. No entanto, clérigos e missionários não 

dispuseram de um plano estabelecido. Devido a esse fato, os cristãos se empenharam num 

caráter muito mais prático do que teórico, como a imposição coercitiva descrita como 

‘destruir e desviar’ que conduzia a destruição de templos pagãos, por exemplo.  

No livro Popular Religion in Late Saxon England, de Karen Jolly, a autora relata 

dois tipos de estratégias de conversão: conflito / imposição e integração / adaptação. A 

primeira estratégia – conflito / imposição – se tratava de um embate aberto no qual eram 

rejeitadas certas práticas populares pagãs ou mágicas refletindo a abordagem agressiva 

da Igreja na conversão. Os missionários procuravam substituir o paganismo pelo 

cristianismo, livrando-se de práticas populares inaceitáveis e substituindo-as por tradições 

aceitáveis, produzindo assim uma tensão contra certas atividades pagãs. Já a segunda 

estratégia usada pelo cristianismo – integração / adaptação – se tratava da incorporação 

das práticas populares na estrutura da Igreja e nos seus textos.  

Na Islândia, na medida em que os grupos não cristãos foram se convertendo, não 

houve um processo de abandono absoluto de sua cultura ou de sua religião. Houve sim a 

adoção de novas doutrinas religiosas em detrimento de outras, preservando-se suas 

características culturais, pois a conversão, de fato, se trata de um processo gradual de 

adaptação religiosa no qual tanto a antiga quanto a nova fé são assimiladas a um ponto 

em que é possível a convivência entre ambas. 
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O processo de conversão da Escandinávia, e especialmente o da Islândia, foi 

registrado através da literatura islandesa que, apesar de ter sido escrita por cristãos em 

períodos bem longínquos, nos dá algumas pistas a respeito dos acontecimentos referentes 

à conversão dos reinos nórdicos, assim como o processo híbrido religioso que decorreu a 

partir disso. 

Nesta pesquisa, nós optamos por trabalhar com uma saga islandesa, a Brennu-

Njáls saga, cuja importância para nós está configurada no período em que tal documento 

foi escrito que é justamente a conjuntura que pretendemos analisar, no caso, o século XIII.   

A Brennu-Njáls saga, ou a saga de Njáll, foi escrita por volta dos anos 1275- 1290.  

Apesar do autor tratar de um período anterior, por volta do ano mil , sua escrita está 

inserida dentro da mentalidade de uma sociedade na qual o cristianismo já estava presente 

há pelo menos 200 anos. Desta forma, nós optamos por trabalhar com esta fonte, pois 

acreditamos que ela nos fornecerá os dados para analisar traços pré-cristãos, assim como 

as permanências pagãs e principalmente os aspectos híbridos entre as religiões naquela 

sociedade no momento em que a narrativa foi construída.  

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos, sendo o primeiro focado nas 

questões teóricas e conceituais no qual serão discutidos conceitos como cristianização, 

conversão, hibridismo religioso, assim como o papel da religião popular como mediadora 

entre religiões. No segundo capítulo trataremos da conversão da sociedade escandinava, 

assim como as mudanças religiosas, políticas e culturais que decorreram a partir desse 

processo. No terceiro capítulo abordaremos a chegada do cristianismo na Islândia, o 

processo de conversão no ano mil e seus desdobramentos, como a sua submissão à 

Noruega no ano de 1264. Por fim, no quarto capítulo, através da saga de Njáll, faremos a 

análise dos traços pagãos na sociedade islandesa do século XIII à luz do quadro teórico 

apresentado no primeiro capítulo. 
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1. QUESTÕES CONCEITUAIS A RESPEITO DO PROCESSO DE 

CONVERSÃO  

 

1.1. OS CONCEITOS DE CONVERSÃO E CRISTIANIZAÇÃO 

 

  Em uma dissertação que se propõe analisar a permanência de traços pagãos em 

uma sociedade cristianizada, é importante definirmos primeiramente os conceitos 

referentes a esse processo. Inicialmente, neste capítulo, começaremos pela definição 

seguida de um debate a respeito dos conceitos de conversão e cristianização que são 

bastante confusos, sendo que uma das bases desta confusão é sua própria definição.   

De acordo com James Russel, ‘conversão’ e ‘cristianização’ são termos que são 

usados com frequência de forma equivalente e inconsistente, contribuindo para um 

alcance considerável de ambiguidade. Isso se torna importante quando os conceitos que 

esses termos representam são usados em uma pesquisa religiosa e histórica1. 

Etimologicamente o termo ‘conversão’ deriva da palavra latina convertere que 

significa ‘mudança’ e, dentro de um contexto cristão, era classificada e definida de 

múltiplas maneiras distintas. Essa mudança poderia incluir apostasia, intensificação de 

uma religião previamente mantida, mudança de nenhuma afiliação religiosa para alguma 

afiliação religiosa, mudança de denominações dentro de uma tradição religiosa ou 

mudança de uma tradição religiosa para outra2.   

O conceito também designa um conjunto de ações tomadas pelo poder secular e 

pelos clérigos para que seja alcançada a cristianização de uma sociedade. Tais ações 

podem ser divididas em duas etapas, sendo que a primeira envolve esforços missionários 

em territórios particulares com quase nenhuma adesão secular e a segunda ocorre quando 

o poder secular resolve iniciar a cristianização do território3. 

 
1 RUSSELL, James C. The Germanization of Early Medieval Christianity: A Sociohistorical Approach to 

Religious Transformation. Oxford University Press, New York - Oxford, 1994, p. 26. 
2 BLAKE, Jonathan S. By the Sword of God: Explaining Forced Religious Conversion, 2014, p. 3. 
3 Ibidem, p. 3. 
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A conversão se define como modificação comportamental e ideológica do 

indivíduo, resultando em uma nova visão de mundo. Sendo assim, ela implica em uma 

ampla mudança de consciência “entendendo o antigo como parâmetro errado e o novo 

como parâmetro certo” 4. 

O significado de ‘conversão’ sempre foi debatido com paixão. Katharine Gerbner 

apresenta duas críticas centrais a este conceito, sendo que a primeira sugere falsamente 

que quem se ‘converte’ abandona um sistema de crenças por outro, pois o próprio uso de 

conversão como substantivo leva, inconscientemente, à coisificação da crença religiosa. 

“Sua abstração torna o compromisso espiritual uma escolha entre fé concorrente e 

‘sistemas de crenças’ em doutrinas arrancadas de toda imersão cultural”5. A segunda 

crítica é a de que alguns historiadores alegam que usar o termo ‘conversão’ reflete, ao 

invés de experiências dos não europeus, as intenções missionárias6. 

Neal Salisbury argumentou que os historiadores deveriam banir tanto o termo 

‘converter’ quanto ‘conversão’ do seu léxico para evitar equívocos7. No entanto, Gerbner 

sustenta que os historiadores devem lidar com as implicações questionáveis sobre 

conversão de modo que possam compreender melhor o processo, seja dos cristãos 

europeus seja dos não europeus8.  

Descartar a palavra ‘conversão’ pode acarretar a minimização das experiências de 

europeus convertidos. Em vez disso, seria mais apropriado dizer que a conversão foi um 

processo de transformação que ocorreu em múltiplos planos, seja o social, o cultural, o 

político e, não menos importante, na possibilidade de transformação religiosa também9. 

Wolfert Van Egmond, em seu artigo Converting Monks: Missionary Activity in 

Early Medieval Frisia and Saxony, pergunta no que a cristianização implica? Buscando 

responder a essa pergunta, o autor apresenta um processo desenvolvido por Ludo Milis 

que é destinado a ser aplicável em todos os tempos e lugares que o cristianismo 

 
4 OLIVEIRA, André A. de. Conversão ao Cristianismo. In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de 

História e Cultura da Era Viking. São Paulo: Hedra, 2017, p. 154. 
5 GERBNER, Katharine. Theorizing Conversion: Christianity, Colonization, and Consciousness in the 

Early Modern Atlantic World. History Compass, 2015, p. 135. 
6 Ibidem. 
7 SALISBURY, Neal. Embracing Ambiguity: Native Peoples and Christianity in Seventeenth-Century 

North America. Ethnohistory, 2003, p. 257.  
8 GERBNER, Katharine, op. cit., p. 134, nota 5. 
9 Ibidem.  
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pretendesse se estabelecer. Segundo esse modelo, a cristianização de uma determinada 

área se desenvolve em três fases. Na primeira fase, novas formas de comportamento 

público coletivo são aplicadas, ou seja, as pessoas são batizadas e os antigos cultos são 

eliminados. Na segunda fase, as pessoas são confrontadas com um novo código moral 

refletindo valores cristãos, sendo assim, o indivíduo é obrigado a viver conforme esse 

código, mudando seu comportamento público. Na última fase, há a interiorização do 

código moral cristão e o comportamento individual interno é modificado. Desta forma, a 

cristianização não é o resultado de muitas conversões repentinas, mas sim um processo 

de longo prazo10. 

Com a cristianização, um conjunto de rituais é trocado por outro e isso é 

acompanhado pela imposição de novos especialistas religiosos que inicialmente foram 

imigrantes estrangeiros11. Deborah Grossman define cristianização como um processo 

‘público’ com efeitos observáveis. Alguns desses efeitos incluem mudanças 

administrativas, como a criação de bispados e paróquias, a frequência obrigatória à igreja 

e o desenvolvimento de rituais, dogmas e novos padrões de ética pessoal12. 

Em se tratando de rituais e dogmas, o processo de conversão tem como 

característica o aspecto cognitivo. Christopher Abram analisa o cristianismo como um 

sistema doutrinal, de acordo com a teoria dos dois modos desenvolvida por Harvey 

Whitehouse, no qual se propõe que existem dois modos distintos de religiosidade que 

podem ser observados em diversas culturas. Esse conceito diferencia as religiões 

‘imaginárias’ das religiões ‘doutrinárias’. As religiões ‘imaginárias’ tem como 

característica um impacto direto e duradouro na memória dos participantes, 

condicionando a sensibilidade religiosa das pessoas à participação pessoal em rituais. Já 

nas religiões ‘doutrinárias’, o ensino intenso e repetitivo é fundamental para a maneira 

como a religião é transmitida e seus preceitos lembrados13. 

 
10 VAN EGMOND, Wolfert. Converting Monks: Missionary Activity in Early Medieval Frisia and Saxony. 

In: ARMSTRONG, Guyda; WOOD, Ian (Ed.). Christianizing Peoples and Converting Individuals. 

Turnhout: Brepols, v. 7, 2000, pp. 38-39. 
11 BEREND, Nora (Ed.). Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central 

Europe and Rus’ c. 900-1200. Cambridge University Press, 2007, p. 4. 
12 GROSSMAN, Deborah. Survivals of Paganism in Christian Medieval Iceland as Evidenced by the 

Icelandic Family Sagas. 1988. Dissertação, [S.I.] – Oberlin College, Ohio, p. 30.  
13 ABRAM, Christopher. The two ‘Modes of religiosity’ in Conversion-Era Scandinavia. In: 

GARIPZANOV, Ildar (Ed.). Conversion and Identity in the Viking Age. v. 5.Turnhout: Brepols, 2014, p. 4. 
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Para um sistema religioso se perpetuar, ele deve ser antes de tudo memorável, ou 

seja, seus adeptos devem ser capazes de lembrar a forma correta dos rituais e os detalhes 

que se relacionam com as divindades que eles servem, assim como repassar as 

informações para gerações seguintes14.  

No modo doutrinário de religiosidade, Abram ressalta que a informação é 

armazenada no que é chamado de ‘memória semântica’ de longo prazo.  A principal 

estratégia mnemônica de uma religião doutrinária é a repetição que leva o conhecimento 

da doutrina a ser armazenado na memória semântica. Desta forma, as religiões 

desenvolvem estratégias e meios para sustentar o interesse dos adeptos enquanto mantém 

a repetição insistente necessária para preservar as doutrinas em suas recordações, pois se 

um ritual é repetido frequentemente, ele pode ser armazenado na memória15. De acordo 

com o autor, as evidências disponíveis sugerem que o modo ‘doutrinário’ de religiosidade 

visivelmente afetou os adeptos das crenças pré-cristãs muito antes da ocorrência de 

qualquer momento de conversão16.  

O tema da conversão ao cristianismo na Alta Idade Média geralmente é resumido 

a uma motivação política que orientou as escolhas religiosas das lideranças laicas do 

período que acabaram arrastando junto de si as populações17. Os reis, uma vez 

convertidos, levariam a população também a se converter. Mas é possível encontrar por 

todo um grupo social o mesmo grau de estímulo religioso difundido do mesmo modo? 

Em conformidade com Russel, isso não é possível.  Os arquétipos de conversão societária 

consistem frequentemente no número e status social das pessoas que são batizadas e no 

grau em que aceitam o costume e a disciplina eclesiásticos18.   

Para Van Egmond, no caso da conversão da Frísia e da Saxônia, parece impossível 

que um grupo de missionários tenha transformado totalmente o comportamento de todas 

as pessoas. Essa transformação deve ter sido efetivada gradualmente, pois é pouco 

provável que os missionários convencessem todos ao mesmo tempo da necessidade de 

 
14 ABRAM, Christopher, op. cit., p. 25. 
15 Ibidem, p. 26. 
16 GARIPZANOV, Ildar. Introduction: Networks Of Conversion, Cultural Osmosis, And Identities In The 

Viking Age. In: GARIPZANOV, Ildar (Ed.).  Conversion and Identity in the Viking Age. v. 5.Turnhout: 

Brepols, 2014, p. 4. 
17 BASTOS, Mario Jorge da Motta. Religião e Hegemonia Aristocrática na Península Ibérica (IV – VIII). 

2002. Tese (Doutorado em História Social) – Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 13. 
18  RUSSELL, James C, op. cit., p. 28, nota 1. 
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mudar seu comportamento. Sendo assim, deviam dedicar sua atenção a pequenos 

grupos19. 

Os autores contemporâneos associam um alto grau de modificação ideológica e 

comportamental à conversão individual. Seja a ideia de que a conversão é o abandono do 

passado e a aceitação de um futuro no qual a única certeza é de que nunca se admitirá que 

os padrões precedentes de vida sejam os mesmos outra vez, seja a mudança completa de 

um estilo de vida para outro ou até mesmo um processo pelo qual uma pessoa passa a 

adotar uma visão de mundo que permeia tudo ou se modifica de uma perspectiva para 

outra20. 

Em alguns casos, por consequência, a cristianização não seria um fenômeno de 

aceitação individual, todavia, uma transformação na sociedade através um processo 

coletivo21. Para Nora Berend, conversão é uma questão de identidade coletiva, não sendo 

simplesmente uma questão individual, porquanto a religião antes e depois da 

cristianização era central para a vida social22. 

As várias teorias de conversão abordadas pelos medievalistas podem ser 

amplamente reduzidas a duas abordagens fundamentais: o modelo ‘de cima para baixo’ e 

‘de baixo para cima’.  O primeiro modelo descreve a conversão em termos de 

comunidades políticas e identidades de grupo, quando reis e chefes se convertem 

primeiro, influenciando em seguida os líderes e o povo. O segundo modelo define o 

processo em termos de conversão em uma escala mais ou menos individual, 

compreendendo como resultado da osmose cultural ou através da influência dos 

missionários23. 

O processo transformador de osmose cultural levou os artefatos cristãos, imagens 

e sinais, assim como certas ideias e crenças, a se tornarem familiares às sociedades locais. 

Essa mudança, por sua vez, afetou as atitudes em relação ao cristianismo, tanto de forma 

individual quanto grupal, e criou gradualmente fortes laços sociais, além de incentivos 

 
19  VAN EGMOND, Wolfert, op. cit., p. 39, nota 10. 
20  RUSSELL, James C, op. cit., p. 28, nota 1. 
21 OLIVEIRA, André A. de. Imaginário e Identidade na Conversão da Islândia. 2015. Dissertação 

(Mestrado em História) - Centro de Ciências Humanas, Universidade Federal do Maranhão, Maranhão, p. 

45. 
22  BEREND, Nora, op. cit., p. 3, nota 11. 
23 GARIPZANOV, Ildar, op. cit., pp. 1-2, nota 16. 
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culturais para que quem estivesse no poder pudesse realizar conversões oficiais nas 

sociedades que controlavam24. 

O processo de cristianização é significativo nas perspectivas sociológica, 

antropológica e psicológica. No processo de cristianização, além do grupo de proselitismo 

transformar as atitudes religiosas, crenças e práticas, ele também transforma as 

características culturais do grupo de acolhimento. Por esta transformação também passa 

o pressuposto ethos e sua visão de mundo da sociedade, por sua vez, a essência de sua 

identidade25. 

Orri Vésteinsson, em seu ensaio sobre a interação de identidades nórdicas e cristãs 

na conversão das colônias do Atlântico Norte das Ilhas Faroé, Islândia e Groenlândia, 

argumenta que a conversão ao cristianismo resolveu um problema específico das colônias 

que era o problema das identidades coletivas. Ao reavaliar os dados arqueológicos, 

derivados em particular do início da Islândia, o autor sugere que as três primeiras gerações 

de colonos eram etnicamente heterogêneas e não estavam preocupadas em sinalizar 

qualquer tipo de identidade étnica específica através do uso da cultura material26.  

De acordo com os ritos funerários, o crescimento das elites locais na Islândia, em 

meados do século X, coincidiu com a construção de uma nova identidade coletiva que 

integrou os colonos ao paradigma cultural nórdico do século X27. A conversão deu à 

sociedade islandesa uma nova identidade distinta que a distinguia das pátrias 

escandinavas. Como resultado ‘a qualidade de ser nórdico’ e ‘ser cristão’ passaram a 

definir as identidades coletivas na Islândia e nas comunidades mais amplas do Atlântico 

Norte depois de terem passado pelo processo de conversão28.  

Ildar Garipzanov argumenta que, no decorrer dos séculos IX e X, a nova forma de 

autoidentificação desses povos como cristãos foi gradativamente incorporada ao sistema 

existente de múltiplas identidades escandinavas, que foi construído em torno de 

categorias tradicionais de status social e gênero. Em outras palavras, a nova identidade 

 
24 GARIPZANOV, Ildar, op. cit., p.6, nota 16. 
25 RUSSELL, James C, op. cit., p. 23 et seq, nota 1. 
26 VÉSTEINSSON, Orri. Shopping for Identities: Norse and Christian in The Viking-Age North Atlantic 

In: GARIPZANOV, Ildar (Ed.).  Conversion and Identity in the Viking Age. v. 5.Turnhout: Brepols, 2014, 

p.87. 
27 Ibidem, p. 88 
28 GARIPZANOV, Ildar, op.cit., p.7, nota 16. 
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cristã não substituiu o sistema preexistente de identificações sociais, ela foi incorporada 

a ele29.  

Steinunn kristjánsdóttir cita as diversas aparições de igrejas, da iconografia e das 

práticas funerárias como referência geralmente utilizada para exemplificar a expansão do 

cristianismo no início da Europa medieval 30.  

Haki Antonsson faz diversas indagações sobre os costumes funerários. Ele indaga 

se eles revelam de fato uma crença religiosa, apenas uma questão de ‘moda’, uma 

expressão de interesses locais ou regionais ou, quem sabe, uma combinação dos três. O 

autor aponta para o fato de os documentos recentes sobre paganismo na Escandinávia 

sublinharem a diversidade regional de costumes cristãos, assim como as diferenças nas 

perspectivas religiosas entre diferentes classes de pessoas. De acordo com esse 

argumento, a adoção do cristianismo foi facilitada pelas mudanças orgânicas nas atitudes 

locais em relação ao paganismo que, por sua vez, moldaram a maneira como a religião se 

manifestava na cultura material31.  

Alguns objetos de alto status da cultura cristã foram usados na Escandinávia como 

marcadores de status social específicos de gênero. Esse uso de objetos de alto status estava 

intimamente ligado à natureza das primeiras identidades cristãs. A transmissão para a 

Escandinávia de artefatos cristãos, de objetos materiais com símbolos cristãos e sua 

influência subsequente na cultura material autóctone pode ser vista como indicativo da 

gradual osmose da cultura cristã na Escandinávia da Era Viking. A divulgação de tais 

objetos na Escandinávia nesse período levou à criação de redes ‘materiais’ de conversão 

que podem ser rastreadas através de achados arqueológicos32.  

Pouca ênfase tem sido colocada em relação a como o comum europeu lidava com 

a transformação cristã na vida cotidiana. Tornar-se cristão não implicava necessariamente 

maior religiosidade ou aprofundamento da devoção religiosa – embora tal devoção 

certamente deva ter existido em muitos casos –, mas sim em como as pessoas 

 
29 GARIPZANOV, Ildar, op. cit., p. 19, nota 16. 
30 KRISTJÁNSDÓTTIR, Steinunn. Becoming Christian: A Matter of Everyday Resistance and Negotiation.  

Norwegian Archaeological Review, 2015, p. 27. 
31ANTONSSON, Haki. The Conversion and Christianization of Scandinavia: A Critical Review of Recent 

Scholarly Writings. In: GARIPZANOV, Ildar (Ed.). Conversion and Identity in the Viking Age. v. 

5.Turnhout: Brepols, 2014, pp. 56-60. 
32 GARIPZANOV, Ildar, op. cit., p. 14, nota 16. 
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harmonizavam sua vida diária, religiosa e secular, conforme a doutrina cristã e as leis 

impostas pela Igreja Romana33. 

Para Grossman, missionários e outros oficiais frequentemente viam a conversão 

como a aceitação de votos monásticos. Os novos convertidos, no entanto, viam 

frequentemente a conversão como a aceitação de novos rituais, especialmente o batismo 

ou a rejeição de velhos hábitos, como comer carne de cavalo, a exposição de bebês ou a 

cremação dos mortos34. 

Na incorporação camponesa do cristianismo na Península Ibérica da Alta Idade 

Média, a religião foi submetida a uma reelaboração contraditória pela consciência 

camponesa que tanto incorporou referências suas quanto se manteve irredutível a muitas 

de suas formulações35.  

Tornar-se cristão, ao invés de se tratar de uma devoção profunda religiosa, tratava-

se, de fato, de como as pessoas manifestavam novos conhecimentos na estrutura das suas 

sociedades através de sua capacidade da negociação. As transformações sociais não 

emergem exclusivamente de instituições políticas ou administrativas, como a Igreja ou 

outra autoridade governante, elas também emergem interativamente através do público. 

A cristianização pode ser vista como uma transformação a longo prazo, organizada 

através tanto da resistência cotidiana e de reações e negociações quanto de compromissos 

feitos por todos os membros da sociedade em resposta às tensões que surgem 

constantemente entre os hábitos tradicionais na vida cotidiana36. 

O processo de cristianização não era nem unilateral e nem um ato racional de cima 

para baixo consentindo que as autoridades mundanas mantivessem uma posição de 

comando. Pelo contrário, a cristianização ocorreu através de resistências e compromissos 

multilaterais e desiguais na vida cotidiana entre o clero, as autoridades do mundo e os 

leigos devido à tensão e combinação entre conhecimento antigo e novo permitindo a todos 

os envolvidos exercer poder e reagir37.  

 
33 KRISTJÁNSDÓTTIR, Steinunn, op. cit., p. 29, nota 30. 
34 GROSSMAN, Deborah, op. cit., p. 30, nota 12. 
35 BASTOS, Mario Jorge da Motta, op. cit., p. 173, nota 17. 
36 KRISTJÁNSDÓTTIR, Steinunn, op. cit., p. 28 et seq, nota 30. 
37 Ibidem, p. 41. 
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A resistência ao novo modo de vida emergiu mais notavelmente nos desacordos 

oficiais entre os proprietários de terras leigos e a Igreja Romana a respeito das reformas 

eclesiásticas e também em relação à implementação de novas leis, normas e diretrizes que 

afetaram a vida cotidiana dos europeus comuns e de várias disputas matrimoniais38. 

           Quando os pagãos da Europa se converteram ao cristianismo, eles não 

abandonaram sua cultura e sua religião, no entanto renunciaram a determinadas crenças 

religiosas e adotaram novas, mantendo assim alguns de seus traços pré-cristãos.  O mesmo 

veio acontecer com o cristianismo que teria, então, de suposto agente condutor se tornado 

uma espécie de vítima. Esse fenômeno revela um processo sincrético religioso entre a 

antiga e a nova fé. 

 

1.2. O HIBRIDISMO RELIGIOSO NO PROCESSO DE CONVERSÃO 

  

Para analisarmos a reciprocidade entre a antiga e a nova fé na Islândia Medieval, 

que é o nosso foco, é necessário termos como ponto de partida o emprego de categorias 

analíticas que correspondam a essa visão teórica. Sendo assim, o enfoque das questões 

propostas pelo tema exige a definição de conceitos que nos assegure melhor compreensão 

do fenômeno. 

O campo de estudos pós-coloniais redefiniu o termo ‘hibridismo’ para enfatizar a 

interpenetração de todas as culturas. É claro que hibridismo está apenas dentro do 

conjunto de metáforas que tentam chegar a um acordo em relação ao processo de 

transformação cultural.  

O termo hibridismo, por se tratar de um termo ambíguo, é ao mesmo tempo literal 

e metafórico. Trata-se de uma prática multicultural na qual é permitido o diálogo entre 

diferentes culturas, possibilitando o seu encontro e que tem como pano de fundo as 

 
38 KRISTJÁNSDÓTTIR, Steinunn, op. cit., p. 41, nota 30. 
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relações assimétricas de poder nas quais os atores envolvidos se encontram em posições 

de legitimidade distintas39. 

Para Leila de Sousa, o hibridismo trata-se de um processo de ‘tradução cultural’ 

que nunca se completa quando dialoga com outras culturas, permanecendo irresoluto, não 

sendo apenas apropriação ou adaptação. Seria o momento no qual a identidade do sujeito 

está sendo reformulada e ressignificada numa conjuntura constante de assimilação e 

diferenciação para com o ‘outro’ 40.  

O termo hibridismo surgiu a partir de uma palavra emergente do campo da 

botânica que descreve a combinação de diferentes espécies de plantas e que resultou em 

uma nova vertente41. Para Philipp Stockhammer, não há dúvida de que hibridismo como 

metáfora biológica seja bastante problemático, pois ele evoca o observador externo a 

estudar a cultura como se fosse natureza e os produtos de indivíduos e grupos como se 

fossem espécimes botânicos42.  

O hibridismo cultural pode emergir de um espaço prévio no qual duas entidades 

culturais diferentes se sobrepõem num espaço livre das hierarquias estruturais das 

próprias entidades.  Há autores que enxergam o hibridismo cultural sob um viés político 

que se estabelece por meio de interações entre as culturas de elite e da indígena, por 

exemplo. De acordo Homi Bhabha, o termo hibridismo, como um sinal da produtividade 

do poder colonial, perde o adjetivo ‘cultural’, sendo assim substituído pelo adjetivo 

‘colonial’. Desta forma, ele distingue o termo entre dois tipos de hibridismo: um cultural-

teórico e outro político-teórico. Na visão de Bhabha, o hibridismo não pode ser 

conceituado sem uma dimensão política e essa definição foi altamente influente nos 

estudos pós-coloniais43. 

James Russel aponta para o fato de que quando se considera que os elementos 

essenciais cristãos são maximizados, a ponto de incluírem elementos substanciais do 

proselitismo, a potencialidade para alienar a sociedade-alvo é elevada. Quando os 

 
39 SOUSA, Leila Lima de.  O Processo de Hibridação Cultural: Prós e Contras. Revista Temática, ano 9, n° 

03, 2012, p. 4. 
40 Ibidem, p.5. 
41STOCKHAMMER, Philipp W. Conceptualizing Cultural Hybridization in Archaeology. In: 

STOCKHAMMER, P.W (Ed.). Conceptualizing Cultural Hybridization: A Transdisciplinary Approach. 

Berlin: Springer, 2012, p.6. 
42 Ibidem, p.17 et seq. 
43 BHABHA, Homi apud STOCKHAMMER, Philipp W., op. cit., p. 45, nota 41. 
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fundamentos cristãos são minimizados e os costumes culturais de outras culturas são 

facilmente incorporados, a chance de sincretismo religioso aumenta. Os missionários 

cristãos, no processo de conversão, teriam se empenhado pela segunda opção, derivando 

disso um sincretismo religioso44. 

Sincretismo se refere a um processo de interação cultural que deriva de um 

resultado misto, heterogêneo, mesclado, etc. 45. O sincretismo teve sua origem quando se 

referia a uma ‘aliança política’, sendo redefinido no século XVII com o intuito de 

determinar uma espécie de ‘amálgama’ entre os diferentes grupos religiosos. Os 

historiadores desse período usavam o termo com tom pejorativo para retratar um caos 

religioso. O termo passou a ter um novo tom mais positivo somente a partir do século 

XIX quando foi levado a explicar a integração de diversos sistemas religiosos na 

antiguidade clássica. A partir de então, o termo passou para a antropologia na qual, na 

primeira metade do século XIX, incidiu no esclarecimento da persistência das tradições 

religiosas africanas na prática afro-americana46. 

 À medida que o sincretismo migrou para as descrições históricas da conversão, 

ele foi usado para enfatizar a influência contínua de tradições não cristãs após o processo 

de conversão. No entanto, enquanto o sincretismo oferece aos historiadores a 

oportunidade de demonstrar a contínua relevância das religiões não cristãs, o termo tem 

sido criticado, de acordo com Gerbner, por trazer à baila o fato de que as religiões são 

entidades distintas que podem se misturar umas com as outras ao produzir uma forma 

sincrética47. 

Para José de Oliveira, as culturas realizam a fusão de elementos religiosos pelo 

sincretismo, realçando numa cultura específica aspectos de outras. Uma definição de 

sincretismo seria a combinação de elementos de várias religiões que constitui uma nova 

religião diferente das religiões contribuintes. Os elementos desiguais ficam subordinados 

a uma reinterpretação baseada em uma nova revelação de verdade religiosa48.  

 
44 RUSSELL, James C, op. cit., p. 13, nota 1. 
45 GERBNER, Katharine, op. cit., p. 139, nota 5. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 OLIVEIRA, José Lisboa Moreira de.  O Conceito Antropológico de Cultura.  Universidade Católica de 

Brasília, 2010, p. 8. 
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O sincretismo tem uma definição muito ampla permitindo que o conceito inclua 

quase qualquer combinação de elementos originários de religiões. Como tal, essa 

categoria também tem sido aplicada na pesquisa sobre a transição para o cristianismo no 

norte da Europa. Ela tem sido usada nas transferências casuais de atributos e epítetos 

pertencentes a antigas divindades nórdicas a Deus, a Cristo ou aos santos. Quando usada 

desta maneira, essa categoria é apenas outro rótulo sem poder analítico, ressalta Ragnhild 

Finnestad49. 

Para Agustin Saade, o único perigo no momento de usar o conceito de sincretismo 

é considerá-lo implicitamente como uma aculturação passiva, pois o sincretismo é 

forçado pela imposição da cultura religiosa mais forte que proíbe a manifestação religiosa 

das demais culturas50.  

Podemos encontrar casos em que as fronteiras entre o sincretismo e fenômenos 

semelhantes são impossíveis de desenhar. Religiões, quando se expandem para novas 

regiões, podem se mover em linhas de desenvolvimento remotas do seu ponto de partida 

e desenvolvem versões muito distintas das originais. O que geralmente acontece, contudo, 

é que os componentes são submetidos a interpretações e legitimações aprovadas pelas 

autoridades dominantes da religião que está em expansão51.  

Russell diz que, depois que o cristianismo é introduzido em uma população 

anteriormente não cristã, o processo de sincretismo muitas vezes ocorre, sendo que o 

processo é mais rápido onde há um maior ímpeto inicial essencialmente social ou político 

e não há substituição por convicções religiosas mais profundas ou reforçadas. Para o 

autor, a desestabilização social contribui para a expansão do cristianismo52.  

Uma sociedade com níveis relativamente baixos de desenvolvimento científico e 

econômico parece ser também o candidato ideal para o proselitismo de representantes de 

uma religião universal. Já uma sociedade cientificamente avançada e economicamente 

 
49 FINNESTAD, Ragnhild Bjerre. The Study of the Christianization of the Nordic Countries: Some 

Reflections. Scripta Instituti Donneriani Aboensis, [S.l.], v. 13, 2014, p. 264. 
50 SAADE, Agustin Ezequiel. Hibridación, Etnicidad e Intercambio Cultural en el Egipto Ptolemaico 

Temprano (S. IV-III a.C.). Sociedades Pré-Capitalistas, Buenos Aires, 2016, p.4. 
51 FINNESTAD, Ragnhild Bjerre, op. cit. loc. cit., nota 49. 
52 RUSSELL, James C, op. cit., p.18, nota 1. 
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estável com uma religiosidade popular funcional demonstra que o alvo parece menos 

provável para o sucesso missionário53. 

O sincretismo e o hibridismo aludem a um processo de interação cultural que 

culmina em um resultado mesclado. Embora os dois termos tenham origens históricas 

diversas, ambos passaram a ser empregados pelos historiadores para descrever as 

conversões não europeias ao cristianismo. Contudo, segundo Gerbner, o sincretismo é o 

termo mais ajustado para o estudo da religião54.  

Para Finnestad, a categoria de assimilação deve receber mais atenção, visto que 

esse termo pode ser uma ferramenta de análise mais satisfatória do que o sincretismo 

muito amplo ou estreitamente aplicado. Por assimilação o autor entende um tipo de 

continuação das tradições que ocorre quando conceitos ou costumes pertencentes à antiga 

religião são reatualizados ao serem combinados aos conceitos ou costumes análogos que 

fazem parte da nova religião, sendo difícil dizer se o resultado do produto se originou em 

uma religião ou em outra. O resultado da assimilação é uma nova criação que se originou 

de ambas55. 

De acordo com os antropólogos, culturas que vivem num território comum, 

mesmo que vindas de lugares diferentes, realizam uma espécie de ‘solidariedade cultural’. 

Pode haver uma síntese de culturas através dessa interação que vai levar a formação de 

uma ‘nova’ cultura. Muitas culturas podem ser suprimidas ou podem persistir por meio 

de um equilíbrio dinâmico da assimilação de distintos elementos culturais. Neste caso, a 

assimilação não consegue extinguir as culturas que se relacionam56.  

No tempo do Papa Gregório Magno (590-604), quando havia a substituição de 

santuários, na verdade, segundo Edmar Freitas, o que ocorria era uma abordagem de um 

processo de assimilação religiosa, uma vez que a conservação das referências espaciais 

para as atividades religiosas abria espaço para um período de transição dentro das 

comunidades dos recém-conversos no qual poderiam ser mitigadas as tensões geradas 

pelo impacto da cristianização. Esse tipo de situação resultava em uma atividade 

 
 
53 RUSSELL, James C, op. cit., p.24, nota 1. 
54 GERBNER, Katharine, op. cit., p.139, nota 5. 
55 FINNESTAD, Ragnhild Bjerre, op. cit., pp. 265-266, nota 49. 
56 OLIVEIRA, José Lisboa Moreira de, op. cit. pp. 7-8, nota 47. 
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interativa produzindo uma realidade religiosa que conservava marcas de suas distintas 

origens, entretanto não se confundindo com nenhuma delas57.  

Para Finnestad, a introdução do cristianismo no norte da Europa implicou em uma 

assimilação em larga escala das antigas tradições nórdicas, como quando os costumes 

associados aos deuses da religião nórdica se misturaram com os costumes análogos 

associados ao Deus cristão, resultando em costumes destacados de uma nova maneira, 

recebendo muito mais atenção do que antes e facilitando o desenvolvimento de novos 

recursos e significados58.  

Stockhammer trata do conceito de emaranhamento (entanglement), pois a 

‘hibridização’, segundo o autor, passa a ser entendida mais amplamente como processos 

gradativos desse emaranhamento, identificáveis pela observação dos processos de 

apropriação, incorporação e transformação, intrincados e ocorrendo simultaneamente. O 

termo ‘história emaranhada’ é amplamente reconhecido na comunidade científica e 

enfatiza a interação transcultural em processos históricos59.  

Em espaços de encontro, diversos processos de emaranhamento ocorrem porque 

todo o potencial criativo dos espaços liminares é previamente investido na criação de 

novas práticas conectadas a objetos. É o contexto que é criado e não o objeto. O potencial 

criativo dos espaços liminares pode resultar num ‘entrelaçamento’ 60. 

O termo emaranhamento não está imbuído da noção de poder, embora não a 

descarte. Ele é resultado dos contatos culturais que não são necessariamente resultados 

de colonização ou de domínio de um grupo sobre outro61. 

Quando pensamos no espaço urbano, podemos também considerá-lo sob a 

perspectiva do emaranhamento que pode ser dividido em material e relacional. O material 

é mais evidente, pois são os objetos e os artefatos que adquiriram elementos externos à 

sua cultura de origem. Já o emaranhamento relacional, diferentemente do material, só é 

 
57 FREITAS, Edmar Checon de. Cristianização e Violência: Martinho de Tours e a Destruição de Santuários 

Pagãos na Gália do Século IV. Dimensões, v. 12, 2001, p.147. 
58 FINNESTAD, Ragnhild Bjerre, op. cit., p. 266, nota 49. 
59 STOCKHAMMER, Philipp W, op. cit., p. 47, nota 41. 
60 Ibidem, p.50. 
61ACKERMANN, Andreas. Cultural Hybridity: Between Metaphor and Empiricism. In: 

STOCKHAMMER, P.W. (Ed.). Conceptualizing Cultural Hybridization: A Transdisciplinary Approach. 

Berlin: Springer, 2012, p. 50. 
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compreensível através da análise do contexto arqueológico, já que são as práticas sociais 

que são emaranhadas, sendo assim, um objeto estranho a uma cultura pode ser utilizado 

com um emprego diferente daquele para a qual ele foi produzido62. 

 Ambos os termos hibridismo e emaranhamento compreendem os aspectos de 

criação de algo novo, que é mais do que apenas uma adição de suas origens. Nenhuma 

cultura é única e pura, sendo, desta forma, todas híbridas. Stockhammer prefere utilizar o 

termo ‘emaranhamento’ para evitar as preocupações de uma metáfora biológica do 

hibridismo. O autor considera possível desenvolver a metáfora num conceito 

epistemologicamente útil, limitando o uso do termo emaranhamento e relacionando 

termos como ‘espaços limiares’ e ‘intermediários’ à análise de processos distintos de 

apropriação63. 

 

1.3. RELIGIÃO POPULAR: A RELAÇÃO ENTRE A IGREJA FORMAL E A 

EXPERIÊNCIA POPULAR 

  

Karen Jolly diz que, na disseminação do cristianismo para um número maior de 

pessoas comuns e para a vida cotidiana, há menos conflitos e mais aculturação ocorrendo 

como parte de um processo natural através de um intercâmbio mútuo entre o popular e o 

formal. Essa relação pode se manifestar de várias maneiras e pode ser observada de 

diferentes perspectivas do ponto de vista da Igreja formal que busca converter e reformar 

– cristianização – e do ponto de vista dos convertidos que adaptavam o cristianismo às 

suas necessidades culturais próprias – germanização. Essa interação dinâmica entre o 

formal e o popular, em seu limite mútuo, torna visível o processo de formação do 

cristianismo64.  

A religião é concebida por Jolly como um sistema de crenças e práticas que 

instauram uma ética que se manifesta na conduta de seus adeptos, destacando seu caráter 

 
62 STOCKHAMMER, Philipp W., op., cit., p. 50, nota 41. 
63 Ibidem, p. 48. 
64 JOLLY, Karen Louise, op. cit., p. 10. 
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de componente da cultura. As religiões não existem fora de culturas e, portanto, as 

religiões possuem aspectos culturais65.   

Podemos entender a religiosidade como um campo de articulação entre a religião, 

a magia e os mitos, que são conceitos tradicionalmente opostos ou que se vinculam 

dependendo do enfoque teórico. A nova História Cultural passou a estudar os sonhos, os 

mitos e a magia, originando assim pesquisas de religiosidade folclórica ou popular66. 

Foi sob a influência da História Cultural que o estudo da religião popular começou 

a ilustrar os processos mais lentos de acomodação entre tradição cultural e religião na 

vida cotidiana, mostrando como o cristianismo se tornou parte integrante da cultura e 

como as emergentes culturas europeias mudaram67. 

A religião popular, como um aspecto de uma cultura complexa, consiste em 

crenças e práticas comuns à maioria dos fiéis. Ela compreende todo o cristianismo, 

incluindo os aspectos formais da religião, a experiência religiosa geral do cotidiano e os 

rituais e os símbolos expostos na sociedade. Ela também consiste naquelas crenças e 

práticas compartilhadas pela maioria dos crentes que abrange todo o cristianismo e não 

se opõe a uma religião formal ou de elite68.  

Jolly estabelece o modelo de religião popular como um meio termo rico na relação 

interativa entre a Igreja formal e a experiência popular para entender a conversão cristã, 

considerando os rituais populares no seu próprio contexto e examinando a experiência 

religiosa mais ampla de uma sociedade69.  

Segundo Finnestad, a religião popular faz um contraponto à religião ‘normativa’, 

que é a religião dos padres e dos teólogos. Segundo o autor, a religião não deve ser 

considerada como apenas pertencente aos clérigos ou sacerdotes – e isso é um ponto 

fundamental que deve ser considerado como fonte relevante para o estudo da mudança de 

religiões70.   

 
65 JOLLY, Karen Louise, op. cit., p. 17. 
66 Ibidem, 108. 
67 Ibidem, 108. 
68 Ibidem, p. 9. 
69 Ibidem, p.19. 
70 FINNESTAD, Ragnhild Bjerre, op. cit., pp. 257-258, nota 49. 
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Não devemos identificar a doutrina apenas com o formal e a prática com o popular. 

A doutrina fica mais na esfera da religião formal do que na esfera popular, porque a 

religião formal se preocupa com a expressão lógica da crença e a manutenção da tradição. 

Entretanto a prática tem um papel igual ao da doutrina na religião formal, por causa da 

necessidade de ter rituais uniformes que expressem a verdade cristã. A religião formal 

busca afirmar a coerência na doutrina e nas práticas cristãs, já a religião popular se 

preocupa bem mais com a expressão prática e as implicações dessas verdades expressas 

em rituais do que com declarações doutrinárias. A Igreja formal tem tradição escrita para 

manter a consistência na doutrina e na prática. A religião popular funciona principalmente 

através da transmissão, sendo que, desta forma, muito se perde quando não se registrado71. 

As categorias popular e formal são esferas sobrepostas, com o formal encoberto 

dentro do popular. O popular é a esfera mais abrangente que incorpora extensas práticas. 

A esfera formal é menor e compõe uma minoria influente que fica dentro da prática total 

da religião. A Igreja formal não fica isolada da cultura que habita e a religião popular é a 

categoria mais abrangente, porquanto se preocupa com as crenças e práticas religiosas 

gerais de toda a comunidade, não apenas com indivíduos selecionados ou instituições 

específicas72. 

Para Jolly, como o clero era líder em doutrina, ele era responsável por tornar o 

cristianismo inteligível para suas congregações num processo que envolvia a 

popularização de doutrinas e práticas. Esse processo de assimilação mútua através das 

atividades do sacerdote foi ainda mais fluido durante o início da Idade Média quando o 

clero não estava nitidamente separado e elevado acima dos leigos. Assim, o clero, como 

classe, serviu como uma forma de mediação entre a religião formal e a religião popular73.  

A construção da religião popular funciona para redefinir o cristianismo em termos 

de campos que se sobrepõem e interagem, em vez de categorias exclusivas de elite e do 

popular. A religião popular acaba, desta forma, validando a importância da assimilação à 

medida que as tradições concorrentes interagem.  

 

 
71 JOLLY, Karen Louise, op. cit., p. 22 et seq, nota 64. 
72 Ibidem, p. 18. 
73 Ibidem, p. 21.  
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2. A CRISTIANIZAÇÃO DA ESCANDINÁVIA 

 

A cultura cristã se infiltrou e influenciou a sociedade escandinava por um longo 

tempo, provavelmente por todos os períodos tardios romanos e no início da Idade Média 

– a Idade do Ferro na Escandinávia. Segundo Stefan Brink, essa influência pode ser vista 

através de mudanças não necessariamente de tipo religioso, como o surgimento de um 

novo tipo de nobreza ou mudanças de prática de culto, e até mesmo através do surgimento 

de novos deuses, novos costumes funerários, etc.74.  

A cristianização se trata de um processo prolongado que trouxe uma influência 

sucessiva de tipo sociocultural durante um longo período de tempo e acabou resultando 

na conversão e na mudança para uma religião de um tipo mais oficial. O impacto real na 

Escandinávia acontece, de fato, nos séculos XII e XIII, quando os clérigos cristãos 

organizam as províncias escandinavas e implementam a nova religião na sociedade com 

uma igreja paroquial e um pároco75. 

Há dificuldades em se estabelecer como os escandinavos se tornaram cristãos, pois 

isso esbarra na deficiência de fontes confiáveis. As sagas islandesas apontam várias pistas 

a respeito do processo de cristianização, todavia estas sagas foram compostas quando o 

próprio cristianismo já estava presente e muitas características do período de conversão 

se perderam ou se tornaram obscuras. Nenhuma dessas fontes foram escritas como um 

relato histórico com base em métodos modernos e críticos, sendo assim, as reconstruções 

são tendenciosas em vários aspectos, já que foram bastante influenciadas pelos cristãos.  

Ao analisar essas fontes, é importante também levar em consideração o propósito 

do escritor, pois escritores diferentes muitas vezes distorciam uma narrativa para servir 

aos próprios propósitos. No entanto, apesar de todas essas questões, é necessário estar 

ciente do fato de que mesmo que sejam escassas e tendenciosas tais fontes, as que são 

possíveis de reunir nos dão certa luz a respeito do processo mental que levou à 

familiarização da Escandinávia com o cristianismo. 

 
74 BRINK, Stefan; PRICE, Neil (Ed.).  The Viking World. London, New York: Routledge, 2008, p. 626 
75 Ibidem. 
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Entre os séculos IX e XI, há apenas algumas fontes escritas como Vita Ansgarii, 

que trata da história do Arcebispo Ansgar e sua vida no século IX, que foi escrita pelo 

discípulo Rimbert, a história da arquidiocese de Bremen (Gesta Hammaburgensis 

ecclesiae pontificum), de Adam de Bremen76, escrita em 1070, alguns avisos espalhados 

em anais e crônicas francas e inglesas e também as sagas nórdicas antigas e suas 

histórias77. 

O processo de conversão na Escandinávia era entendido como siðaskipti 

(mudança de costumes) no qual os antigos costumes eram abandonados em prol de uma 

nova tradição que aumentava cada vez mais sua presença entre os grupos que se 

relacionavam em situações de comércio ou de saques78.   

Os nórdicos foram de encontro a várias manifestações do cristianismo não apenas 

enquanto negociavam, mas também quando atacavam no Ocidente por volta dos fins do 

século VIII em diante. Hoje a pesquisa enfatiza a importância da Igreja anglo-saxônica, 

especialmente durante a fase inicial da cristianização. Os contatos entre a Escandinávia e 

a Europa Oriental também foram extensos, mas evidências óbvias de um impacto 

religioso da Igreja Bizantina estão mais ou menos ausentes79. 

A tarefa de cristianizar a Escandinávia foi realizada por muitos homens, no 

entanto as fontes contemporâneas dão crédito a um pequeno número de reis em 

detrimento dos chefes e ricos proprietários de terras. Quando os reis assumiram o papel 

de conversores, o cristianismo não era completamente desconhecido pelos escandinavos. 

Muitos ganharam familiaridade com o cristianismo como invasores ou mercadores 

durante as relações comerciais estabelecidas.  

O papel dos reis se insere principalmente nos processos de expansão e delimitação 

territorial, urbanização e de formação do Estado. A nova religião, o cristianismo, foi usada 

 
76 Adam de Bremen teria iniciado os trabalhos em suas Gesta Hammaburgensis logo após sua chegada em 

Bremen, sendo que o início de sua composição se dá após a morte de Adalbert em 1072. As Gesta 

Hammaburgensis ecclesiae Pontificum são compostas por quatro livros, sendo que os três primeiros 

abordam a história da arquidiocese de Hamburg-Bremen. A obra começa narrando a conversão dos saxões, 

entre os séculos VIII e IX, desdobrando-se até o episcopado de Adalbert, na segunda metade do século XI. 

O quarto livro também faz uma descrição geográfica e etnográfica da Escandinávia e do Báltico 

(GRZYBOWSKI, Lukas Gabriel. O Início da Missão Cristianizadora da Escandinávia e sua Interpretação 

nas Gesta Hammaburgensis de Adam de Bremen. Revista Signum, 2016, v. 17, n°1, p.147). 
77 BRINK, Stefan; PRICE, Neil, op. cit., p. 622, nota 74. 
78 OLIVEIRA, André A. de, op. cit., p. 153, nota 4. 
79 BRINK, Stefan; PRICE, Neil, op. cit., p. 626, nota 74. 
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como instrumento por reis com ambições expansivas em termos de territórios que 

visavam promover e intensificar a hierarquização e a centralização tanto das sociedades 

quanto dos poderes80. 

De acordo com a historiografia contemporânea, a conversão da Escandinávia não 

foi um processo repentino. Na verdade, foi um processo que levou anos sendo difícil 

definir a data de início e término. Contudo é certo que por volta do ano mil este processo 

já estivesse completo através do batismo dos reis Harald Blåtand da Dinamarca, em 960, 

Óláfr Tryggvason da Noruega, em 995 e Olof Skötkonung da Suécia, em 1008. A Islândia, 

por sua vez foi cristianizada no ano mil por meio de uma assembleia reunida em Þingvellir 

– assunto que iremos abordar no capítulo 3.  É importante ressaltar que estas datas 

representam apenas a conversão dos líderes e não uma difusão geral do cristianismo. 

A religião pré-cristã apresentava estruturas apropriadas a uma sociedade 

descentralizada, dotada de reis e chefes que detinham importantes funções de lideranças 

religiosas. Essa adequação era entendida como uma compatibilidade estrutural básica 

entre o social, o político e o religioso e é precisamente o que Ciro Flamarion Cardoso 

quer expressar do ponto de vista do enfoque gramsciano da religião quando se fala de 

uma religião como ‘ideologia historicamente orgânica’ e enquanto foi assim, os 

elementos cristãos importados ressignificavam-se ao ingressarem nas estruturas pagãs81. 

Na Escandinávia pré-cristã não havia monarquias solidificadas. Havia sim a 

disputa pelo poder entre reis de diversas dinastias. A estrutura social escandinava era 

baseada nos laços de lealdade e juramento que criavam redes de dependência. Os reis e 

os jarls82, que eram senhores poderosos, eram responsáveis pela vida religiosa da 

sociedade, portanto, se resolvessem fazer qualquer mudança religiosa, levariam o resto 

da população a fazer o mesmo ou pelo menos a inspiraria. 

Na Suécia, na Dinamarca e na Noruega havia uma divisão entre reis e senhores 

que disputavam os poderes entre si. Os reis eram escolhidos nas assembleias (þing) onde 

faziam parte os jarls e os homens livres. Devido à ausência de uma unificação, seja 

 
80 SOLLI, Brit. Narratives of Encountering Religions: On the Christianization of The Norse around AD 900 

–1000. Norwegian Archaeological Review, v. 29, n° 2, 1996, p. 95. 
81 CARDOSO, Ciro F. Aspectos da Cosmogonia e da Cosmografia Escandinavas. Brathair, v. 6, nº 2, 2006, 

p. 36. 
82 Jarl era um título usado para designar o governador de uma região relativamente grande ou o braço-

direito de um rei. 
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política, seja religiosa, insurgiam líderes locais que disputavam entre si pelo comando de 

regiões maiores. Naturalmente, qualquer aliança externa seria muito bem-vinda83. 

Diante da luta pelo poder entre governantes e devido à falta de unidade religiosa 

e política, a cristianização parecia ser a solução mais palpável para unificar grandes 

territórios sob o domínio dos reis e o cristianismo também trazia legitimidade ideológica 

para o domínio real. O processo de cristianização da Escandinávia acabou ocasionando a 

ascensão das monarquias cristãs, sendo, portanto, a cristianização uma ferramenta 

utilizada para a unificação política desse território. 

Juntamente com o processo de cristianização, as leis passam a ser escritas. As leis 

tinham como objetivo tanto assegurar a prática cristã quanto lutar contra o politeísmo. O 

conteúdo das leis era relacionado a práticas diárias, como batismo, casamento, jejuns em 

dias específicos, banquetes e enterros. Havia um apego muito grande às práticas 

ritualísticas cristãs em detrimento de noções de fé individual84. 

Quando as primeiras leis medievais da Islândia, Noruega e Suécia declararam 

proibições contra a antiga religião, a ênfase primária estava no comportamento e nas 

práticas pagãs inaceitáveis e não na questão da crença. Foi, por exemplo, considerado 

punível executar rituais para despertar os trolls, empregar fórmulas e encantos (galdr), 

realizar adivinhações ou cavalgar como uma bruxa à noite, uma prática que foi condenada 

e rejeitada85. 

O conteúdo das leis na Escandinávia refletia totalmente a persistência dos clérigos 

e reis na manutenção de um estilo de vida cristão que levaria ao rompimento com o 

paganismo. Com a vida regulada por normas cristãs se tornava mais fácil a luta contra as 

formas de politeísmo ainda sobreviventes entre a população. 

  

 

 
83 RODRIGUES, Lucas P. Entre Reis e Missionários: Conversões e Conflitos na Escandinávia (c.800 - 

c.1100). 2017. 90 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Curso de História, Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas. Passo Fundo, 2017, p. 27. 
84 SANMARK, Alexandra. Fast and Feast - Christianization Through the Regulation of Everyday Life. 

Viking Heritage Magazine, Gotland University, 2005a, p. 5. 
85 RAUDVERE, Catharina. Popular Religion in the Viking Age. In: BRINK, Stefan; PRICE, Neil (Ed.).  

The Viking World. London; New York: Routledge, 2008, p. 235. 
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2.1. DINAMARCA  

 

Criadas por Harald Blåtand com o intuito de reivindicar cristianização do reino 

da Dinamarca, as duas pedras rúnicas de Jelling são tradicionalmente consideradas 

monumentos que inauguram a história dinamarquesa, pois além de registrar pela primeira 

vez o nome ‘Dinamarca’, as pedras descrevem as duas primeiras gerações da dinastia real 

que governou o reino. Ainda não é possível precisar a data de concepção das pedras, no 

entanto, com base nos nomes referentes a reis que são mencionadas nelas, acredita-se que 

elas datem da segunda metade do século X 86. 

           A Dinamarca foi responsável por proporcionar as condições sociais e materiais 

que inauguraram a ‘Era Viking’87. Conforme descrevem os estudos arqueológicos, as 

viagens marítimas eram realizadas entre a Noruega e Ribe, que era o centro comercial 

dinamarquês, que havia surgido muito antes da Era Viking ter iniciado oficialmente. 

Desta forma, há possibilidade dos vikings88 terem estabelecido suas relações mercantis e 

marítimas, assim como suas relações comerciais, ainda no ano de 725, ou seja, muito 

antes da invasão à Lindisfarne89 em 793 90.  

De acordo com Victor Hugo Alves, os anais imperiais do reino franco citam um 

rei que teria fortificado a fronteira de Jylland com uma grande muralha e uma grande 

estrutura chamada Danevirke. A grandiosidade dessa construção demonstra que quem a 

erigiu possuía grande poder91. Essa construção foi creditada ao rei Godofredo, tido até 

recentemente como o primeiro rei da Dinamarca, entretanto certas descobertas 

arqueológicas apresentam fortes argumentos a favor de um rei anterior. Assim, há fortes 

indícios de que tenha existido um poderoso rei, por volta dos anos 737, tão poderoso 

 
86 ALVES, Victor Hugo Sampaio. Dinamarca da Era Viking. In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de 

História e Cultura da Era Viking. Hedra: São Paulo, 2017, pp. 173-174. 
87 A ‘Era Viking’ remete ao período de expansão das populações escandinavas no contexto das incursões 

que ocorreram por volta dos séculos VIII e XI no continente europeu e nas ilhas britânicas 

(GRZYBOWSKI, Lukas Gabriel, op. cit., p. 137, nota 76). 
88 Nas fontes islandesas medievais, o termo ‘viking’ tem um sentido relacionado a empreitadas marítimas, 

à pirataria e também ao comércio. O uso do termo hoje é popular para se referir genericamente aos 

habitantes da Escandinávia nos períodos de 800-1050 (LANGER, Johnni. Vikings. In: LANGER, Johnni 

(Org.). Dicionário de Mitologia Nórdica: Símbolos, Mitos e Ritos. Hedra: São Paulo, 2015, p. 546.). 
89 O ataque viking ao mosteiro de Lindisfarne, ao largo da costa da Nortúmbria, no ano de 793, é 

considerado como o ato inaugural da Era Viking. 
90ALVES, Victor Hugo Sampaio, op. cit., p.178, nota 85. 
91 Ibidem, p. 175. 
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quanto Godofredo, porém nenhuma fonte revela qualquer indício de quem teria sido esse 

rei, tornando esse período da história dinamarquesa de certa forma obscuro92.  

             As principais fontes para estudo da Dinamarca da Era Viking são fontes escritas e 

arqueológicas. Como fontes escritas temos as obras já citadas Vita Ansgarii, de Rimbert 

e a Gesta Hammaburgensis de Adam de Bremen que é a fonte mais importante no que 

diz respeito aos primórdios não só da história dinamarquesa, mas da Escandinávia de 

maneira geral. Contudo essas fontes são estrangeiras e por isso tratam muitas vezes da 

história dinamarquesa de forma superficial93. 

As tensões entre a Dinamarca e o Império Germânico a levaram a adotar a 

conversão para, desta forma, buscar atenuar esses conflitos94. Luís, o Piedoso (814-840), 

contando com o apoio de Roma, esforçou-se na conversão da Dinamarca, no entanto suas 

incursões poucos resultados trouxeram. Apesar do fracasso inicial, essa tentativa causou 

um contato maior da população dinamarquesa com o cristianismo. Esse contato também 

foi possível graças às incursões comerciais, porquanto a Dinamarca também era a região 

mais próxima do Império Germânico95. 

Com as relações políticas entre o Império e a Dinamarca, foi possível uma maior 

abertura para a entrada de missionários cristãos que, com apoio dos francos, tiveram um 

importante papel na cristianização. No século IX chegaram os primeiros missionários e 

junto a isso se somou a pressão do Império Germânico que levou a uma disputa política 

que já dominava a região quando Harald Klak96 foi batizado e tomou o trono dinamarquês 

apoiado por Luís, o Piedoso. A Dinamarca só foi realmente cristianizada no reino de 

Harald Blåtand, em 96597. 

Harald Klak foi o primeiro rei dinamarquês a ser batizado, sendo rei da Dinamarca 

de 812 até 814 e novamente de 819 até 827. Após ser deposto pela primeira vez em 814, 

Harald buscou refúgio com Luís, o Piedoso. Desejoso do apoio do rei franco, ele teria se 

 
92 ALVES, Victor Hugo Sampaio, op. cit., 175, nota 85. 
93 Ibidem, p. 174. 
94 RODRIGUES, Lucas P., op. cit., p. 39, nota 83. 
95 LEGEL, Tracy Marie. The introduction of Christianity into Scandinavia, Iceland, and Finland. Electronic 

Theses and Dissertations, nº 810, 2006, pp. 18 -19. 
96 As principais fontes envolvendo a conversão de Harald Klak são a Vita Anskarri e a Carmen in honorem 

Hludowici. 
97  OLIVEIRA, André A. de, op. cit., p. 154, nota 4. 
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convertido ao cristianismo assim como muitos de seus serviçais. Apesar de vir a ser 

deposto novamente em 827, é certo que, quando retornou ao trono em 819, ele trouxera 

consigo alguns monges, dentre eles o futuro São Ansgar, – responsável por trabalhos 

missionários por toda a Escandinávia – que começaram a catequese dos dinamarqueses98.  

A cristianização na Dinamarca começou a partir do topo da hierarquia com o rei 

e a sua corte. O processo teve início, de fato, com o batismo do rei Harald Blåtand (958-

987) poucos anos após sua ascensão ao trono, em 963. Com sua coroação, o rei ordenou 

aos seus súditos que louvassem somente a Cristo em detrimento dos deuses pagãos99. A 

conversão de Harald foi uma consequência da derrota que este sofreu por Otto I quando 

buscava apaziguar as relações entre o reino dinamarquês e o reino alemão100.  

Aproximadamente em 987, o reinado de Harald chega ao fim com a rebelião de 

seu filho Sven Forkbeard através de uma reação pagã contra o rei cristão. Embora o 

paganismo não tenha voltado a ser predominante com a rebelião, Sven conseguiu o feito 

de expulsar quatro bispos de Hamburg-Bremen. Uma nova diocese só viria a ser criada 

com no reinado de Knud, filho de Sven, em 1021101. 

Apesar de Harald Blåtand reivindicar nas pedras de Jelling que ele teve a honra 

de cristianizar os dinamarqueses, é somente no reinado de Knud, o Grande, que a 

Dinamarca é cristianizada.  O estabelecimento real parece ter começado no início do 

século XI, portanto, o período de conversão havia terminado e a cristianização dos níveis 

superiores da sociedade dinamarquesa estava em andamento. Por esta data, o rei 

dinamarquês esforçou-se para demonstrar piedade e agir como um governante 

continental, construindo catedrais e dando presentes a várias igrejas102.  

 

 

 
98 QUINTANA, Tiago. A Cristianização da Noruega e o Fortalecimento da Monarquia Norueguesa – Uma 

Perspectiva Histórico - Literária. Brathair, v. 10, n° 1, 2010, p. 43. 

99 PALAMIN, Flávio Guadagnucci. Breves Considerações Sobre a Cristianização da Escandinávia. In: VII 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA E XXXV ENCUENTRO DE GEOHISTORIA 

REGIONAL, 2015, Maringá. Anais... Maringá, 2015, p. 1108. 
100 Ibidem. 
101 PALAMIN, Flávio Guadagnucci, op. cit., p. 1109, nota 99. 
102 NILSSON, Sara E. Ellis. Creating Holy People and Places on the Periphery: A Study of the Emergence 

of Cults of Native Saints in the Ecclesiastical Provinces of Lund and Uppsala from the Eleventh to the 

Thirteenth Centuries. University of Gothenburg, Department of Historical Studies, 2015, p. 13. 



38 
 

 

Imagem 1: As Pedras de Jelling. 

Fonte: https://en.natmus.dk/historical knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-viking-

age/the-monuments-at-jelling/the-jelling-stone/ 

 

 

2.2. SUÉCIA 

 

Dos três reinos que surgiram no período medieval, o reino da Suécia foi o último 

a ser consolidado. A análise desse período é bastante complexa e essa complexidade se 

deve a escassez de documentação latinizada escrita, sendo possível apenas a busca de 

evidências em literatura estrangeira103.  

A região de Birka compõe um dos sítios arqueológicos mais ricos de toda a Era 

Viking e as escavações são datadas de 1870, sendo assim, ela é fundamental para 

compreendermos os contatos dos nórdicos com a Europa e o Oriente próximo, além de 

nos ajudar na construção de uma ideia mais concisa dos habitantes daquela região. As 

pessoas que habitavam as primeiras cidades da Escandinávia, estabelecidas até o século 

IX, empregavam-se de trabalhos como a troca (comércio) e o artesanato. Birka, na Suécia, 

fez parte da primeira onda de desenvolvimento urbano escandinavo (700- 800). Por ter 

uma localização estratégica, pois ela estava voltada para o Báltico, foi de vital importância 

 
103 MENINI, Vitor Bianconi. A Suécia da Era Viking. In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de História 

e Cultura da Era Viking. Hedra: São Paulo, 2017, p. 656. 

https://en.natmus.dk/historical%20knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-viking-age/the-monuments-at-jelling/the-jelling-stone/
https://en.natmus.dk/historical%20knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-viking-age/the-monuments-at-jelling/the-jelling-stone/
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para o controle e expansão das trocas. Desta forma, mercadores frísios, anglo-saxões, 

eslavos, árabes e bizantinos circulavam pela região104. 

Além das rune-stones e alguns artefatos, pouco se conhece sobre o processo de 

conversão da Suécia ao cristianismo. O antigo templo de Uppsala tem sido considerado 

o último passo pelo qual a antiga religião nórdica acabou perdendo seu status de base 

ideológica na sociedade nos reinos escandinavos105. Este templo era um edifício 

inteiramente decorado com ouro e fechado também por uma corrente de ouro. Nele havia 

três imagens: uma de Thor, uma de Odin e uma de Freyr106. Os suecos se sacrificavam a 

Thor quando havia ameaça de escassez e doença, a Odin quando a guerra estava próxima 

e a Freyr em situação de casamento. A descrição de Adam de Bremen do templo e do 

culto teve um impacto enorme em nossa concepção da conversão da Suécia e por séculos 

ela coloriu nossa imagem do culto pré-cristão107. 

O relato de Adam de Bremen para Erik Segersäll (o vitorioso), que foi o primeiro 

rei a ter contato com o cristianismo, se tornou muito importante. Segundo o relato, Erik 

havia se batizado na Dinamarca próximo ao ano 990, mas voltou atrás e abdicou da fé 

cristã retomando o paganismo ao retornar à Suécia (Uppsala). A despeito desse fato, Erik 

consentiu que missionários cristãos adentrassem a Suécia108. 

O primeiro rei cristão da Suécia foi Olof Skötkonung. Ele foi batizado por volta 

do ano 1000 e reinou de 995 a 1022. No entanto, Olof teria limitado a disseminação do 

cristianismo em seu reino à província de Västergötland, onde o cristianismo era bem 

aceito em contraste com o resto do reino109. De acordo com Alexandra Sanmark, Olof 

introduziu o cristianismo com apoio de magnatas que eram leais a ele110. 

 
104 MENINI, Vitor Bianconi, op. cit., p. 655, nota 103. 
105 JANSON, Henrik.  Adam of Bremen and the Conversion of Scandinavia. In: ARMSTRONG, Guyda; 

WOOD, Ian (Ed.). Christianizing Peoples and Converting Individuals. Turnhout: Brepols, v. 7, 2000, p.83. 
106 O deus Freyr tinha uma conexão especial com os Suecos, pois se acreditava que ele fosse o ancestral da 

dinastia Ynglinga de Uppsala (GRÄSLUND, Anne-Sofie. New Perspectives on an Old Problem: Uppsala 

and the Christianization of Sweden. In: ARMSTRONG, Guyda; WOOD, Ian (Ed.). Christianizing Peoples 

and Converting Individuals. Turnhout: Brepols, v. 7, 2000, p. 61.). 
107 GRÄSLUND, Anne-Sofie, op. cit, p. 61, nota 106. 
108 PALAMIN, Flávio Guadagnucci, op. cit., p. 111, nota 99. 
109 QUINTANA, Tiago, op. cit., p. 43, nota 98. 
110 SANMARK, Alexandra. The Cross and the Sword - Strategies of Conversion in Medieval Europe. 

Viking Heritage Magazine. Gotland University, 2005b, p. 9. 
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A unificação do reino, nesse período, não significava um poder centralizado. A 

figura que representava uma espécie de rei era escolhida entre as famílias mais influentes 

da região. Disputas pelo poder real eram travadas por pretendentes detentores de apoio 

regional causando instabilidade política do reino. A figura do Jarl (conde) é muito 

importante para entendermos esse processo, porque, ao que parece, as relações de poder 

estabelecias pelo conde eram mais importantes do que as do rei.  

A formação do reino da Suécia ocorreu através de um processo no qual veio em 

primeiro lugar a sobreposição das soberanias e em segundo lugar, o surgimento de 

organizações militares formalizadas e por fim o estabelecimento do cristianismo na 

região.  

 

2.3. NORUEGA  

 

Provavelmente o que havia no território que hoje é a Noruega, no início da Era 

Viking, eram pequenos territórios dominados por grupos étnicos diversos111. Muitas das 

informações escritas que existem sobre esse período são encontradas nas sagas dos reis, 

Konungasögur, uma espécie de biografia dos monarcas noruegueses. Na origem dessa 

monarquia estariam os antigos e lendários reis Ynglingos que habitaram a antiga 

Uppsala112. 

O cristianismo foi introduzido violentamente na Noruega quase que totalmente 

pelos reis quando começaram a expandir seu poder.  O processo partiu de Hákon góði e 

veio, de fato, a se consolidar nos governos de Óláfr Tryggvason (reinado de 995 a 1000) 

e Ólafr Haraldsson (reinado de 1015 a 1028). Os reis noruegueses perceberam que a 

introdução do cristianismo ofereceria uma série de vantagens para o poder real, como 

quebrar a oposição contra a ideia de um reino e legitimar a subordinação das comunidades 

locais sob a coroa.  

O método usado pelos primeiros reis e seus missionários era muito simples. 

Considerou-se necessário fazer os chefes, nas várias partes do território, aceitarem a nova 

 
111 MIRANDA, Pablo Gomes.  Noruega da Era Viking. In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de História 

e Cultura da Era Viking. São Paulo: Hedra, 2017, p. 540. 
112 Ibidem. 
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doutrina, fazendo com que o resto da população seguisse o mesmo caminho. Se os chefes 

aceitassem o cristianismo, isso automaticamente os colocaria em uma posição 

subordinada ao rei. Assim, o rei se tornava o líder e protetor do cristianismo e todos os 

outros se sujeitariam a ele.113. 

O território norueguês foi unificado por Haraldr Hårfagri e a sua linhagem 

permaneceu no poder durante todo o medievo114. Os dois filhos de Hårfagri, Hakon Góði 

e Eiríkr Blódøx, reinaram até pouco depois da metade do século X115. 

Segundo Pablo Miranda116, o poema elegíaco Haraldskvæði composto pelo poeta 

Thórbjorn Hornklofi ao rei Haraldr Hårfagri no século IX faz alusão ao termo ‘senhor 

dos noruegueses’ (Dróttinn Nórðmanna), indicando a disseminação do uso da expressão. 

No entanto, embora as sagas islandesas, principalmente naquelas classificadas como 

sagas dos reis (Konungasögur), considerem o reinado de Haraldr Hårfagri como um 

marco fundante do reino da Noruega, não há muitas evidências que confirmem isso.  

Hakon Góði, filho de Haraldr Hårfagri, após passar a juventude na Inglaterra, que 

já era cristianizada, voltou para a Noruega com o intuito de convertê-la. Tal fato talvez 

tenha ocorrido em função da aliança entre o pai de Hakon e o rei inglês, Athelstan117. Esse 

processo parece ter ocorrido de maneira relativamente pacífica, consistindo apenas em 

uma pressão sociopolítica por parte do rei para que seus súditos adotassem o 

cristianismo118. Entretanto a tentativa de Hakon esbarrou em desavenças políticas e 

consequentemente na sua derrota119.  

Em conformidade com as sagas, Hakon foi o primeiro a trazer missionários para 

a Noruega, construiu igrejas e instalou os sacerdotes. Contudo pagãos do noroeste da 

 
113 STEINSLAND, Gro (et al.). Ideology and Power in the Viking and Middle Ages: Scandinavia, Iceland, 

Ireland, Orkney and the Faeroes. Boston: Brill, 2011, p. 88.  
114 MIRANDA, Pablo Gomes, op. cit., p. 540, nota 111. 
115 Ibidem, p 541. 
116 MIRANDA, Pablo Gomes, op. cit., p. 541, nota 111. 
117 BAGGE, S.; NORDEIDE, S. W. The Kingdom of Norway. In: BEREND, Nora. Christianization and 

the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900-1200. Cambridge University 

Press, 2007, p. 135. 
118 QUINTANA, Tiago, op. cit., p. 44, nota 98. 
119 A derrota de Hakon Góði é narrada no poema Hákonarmá no qual é relatada sua derrota e 

consequentemente sua ascensão a Valhalla.  
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Noruega queimaram as igrejas e mataram os sacerdotes e o povo de Trøndelag mais ao 

norte, impelindo o rei a desistir da missão e tomar parte no culto pagão120. 

Oliveira nos diz que após a derrota de Hakon pelo seu sobrinho Harald gráfeldr, 

que foi apoiado por Harald Blåtand, a Noruega foi levada a um período de 

descentralização de poder no qual acabou se subordinando à Dinamarca. Entretanto 

Harald gráfeldr não foi considerado um bom governante, principalmente por ter proibido 

o culto dos deuses antigos, sendo posteriormente assassinado em um complô. Ele seria o 

último governante pagão da Noruega que então seria governada por Óláfr Tryggvason, 

neto de Haraldr Hårfagri 121.  

Tryggvason havia sido saqueador na Inglaterra e posteriormente havia se 

convertido ao cristianismo. Sua conversão fez parte de um acordo político com a 

Inglaterra com o objetivo de criar uma aliança entre os dois reinos. A conversão da 

Noruega ocorreu no ano de 995 quando Óláfr assumiu o trono e forçou a Noruega a se 

cristianizar122. Em contraste com o rei Hakon, esse mesmo processo ocorreu de uma 

maneira muito mais agressiva através de punições rigorosas, tortura e da mutilação e 

exílio em alguns casos123.  

Tryggvason queimou feiticeiros e destruiu templos pagãos – ao destruir o templo 

de Trondheim, ele saqueou todos os ornamentos dentre eles o grande anel de ouro que o 

conde Hakon ordenou que fosse feito e que ficava pendurado na entrada do templo. 

Quando chegou em Tunsberg, Tryggvason convocou uma assembleia na qual ele declarou 

que perseguiria todos que fossem considerados feiticeiros e na primeira oportunidade os 

queimou em uma emboscada124. 

Ao utilizar o processo de cristianização como instrumento político para fortalecer 

seu reino, Tryggvason almejava aproximar-se dos reinos continentais, como a França ou 

o Império Germânico, e assim estabelecer alianças com seus líderes, já que uma Noruega 

pagã permaneceria isolada125. 

 
120 BAGGE, S.; NORDEIDE, S. W., op. cit., p.135, nota 117. 
121 OLIVEIRA, André A. de. Cristianização da Escandinávia. In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de 

Mitologia Nórdica: Símbolos, Mitos e Ritos. São Paulo: Hedra, 2015, p. 113. 
122 Ibidem, p. 103. 
123 QUINTANA, Tiago, op. cit., p. 44, nota 98. 
124  Ibidem. 
125 Ibidem, p. 45. 
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O processo de conversão da Noruega foi concluído pelo rei Ólafr Haraldsson, 

também conhecido como santo padroeiro da Noruega. Quando Haraldsson assumiu o 

trono, ele finalmente completou o processo de cristianização da Noruega através de uma 

combinação de evangelização, legislação e uso de força. Após sua morte, já não havia 

mais nenhuma oposição digna de nota ao cristianismo na Noruega126. 

Haraldsson fundou importantes centros religiosos na Noruega aproximando cada 

vez mais o seu reino dos padrões das monarquias estabelecidas na Europa Central. Ao 

mesmo tempo, a Igreja, enquanto instituição, passou a ser dona de largas porções de terras 

se tornando cada vez mais independente da aristocracia. Ademais, tal arranjo não impediu 

que a realeza ainda se apresentasse com sérios problemas institucionais 127. 

Em termos socioculturais, a adoção da religião cristã transformou a consciência 

sociopolítica do povo norueguês. Conceitos, que antes eram exaltados pela cultura 

nórdica pagã, passaram a ser condenados e reprimidos pelo cristianismo. A devoção 

religiosa passou a ser um ritual exclusivamente comunitário ajustado pelo clero. As 

violações das leis e normas da sociedade foram transferidas em ofensas diretas a Deus e, 

por fim, a obediência ao rei substituiria as noções de lealdade irrestrita à família128. 

 

 ****  

 

Pelo fato de os povos escandinavos terem sido obrigados a aceitar a cristianização, 

os costumes pagãos viveram na Noruega por séculos depois de terem desaparecido do 

resto da Escandinávia. O plano de acabar com a religião ancestral em favor da 

cristianização na Noruega não foi bem-sucedido, pois a forma como este foi perpetrado 

incluiu violência e a população foi apenas batizada e não convertida de fato à fé cristã, 

resultando numa continuação das práticas pré-cristãs129. O mesmo veio a suceder na 

Dinamarca e na Suécia, pois embora o cristianismo estivesse presente nas altas 

 
126 QUINTANA, Tiago, op. cit., p. 45, nota 98. 
127 MIRANDA, Pablo Gomes, op. cit., p. 542, nota 111. 
128 QUINTANA, Tiago, op. cit., p. 45, nota 98. 
129 MOREIRA, Renato Marra. Islândia no Ano 1000 d.C.: Uma Análise Segundo o Íslendingabók. Nearco, 

ano 5, n° 1, 2012, p. 54. 
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hierarquias, sua aceitação ocorreu sob protestos e conflitos130. Diante da dificuldade que 

o cristianismo encontrou de se inserir inicialmente nos reinos escandinavos, podemos 

concluir que isso se deveu, principalmente, à força que a antiga religiosidade nórdica 

ainda possuía nestas sociedades.   

 

2.4. A RELIGIÃO NÓRDICA ANTIGA  

 

A administração religiosa era diferente em cada um dos países escandinavos, 

embora nenhum deles tivesse uma casta sacerdotal organizada. Os reis e chefes eram 

conhecidos por desempenharem um papel importante nas festas públicas de sacrifício, 

como é testemunhado pelas sagas dos reis da Noruega e por Adam de Bremen para a 

Suécia131. 

Na Suécia, o rei era o sumo sacerdote. Esperava-se que ele garantisse a vitória, o 

bom tempo e a boa colheita. Na Noruega e na Dinamarca, a administração religiosa estava 

em um nível mais local e era menos centralizada, com condes e chefes locais e os reis 

administrando os templos em seus distritos132. Na Islândia, que não tinha rei e nem 

nobreza oficial, cada um dos proprietários de terras mais poderosos, os goðar (singular é 

goði), tinha controle sobre seu templo local, onde atuavam como chefes e sacerdotes133.  

No mundo nórdico pré-cristão não existia um termo específico para ‘religião’, 

sendo muito utilizado hoje, por escandinavistas contemporâneos, o termo ‘religião 

nórdica antiga’ para determinar rituais e crenças sustentadas durante a Era Viking134. Sua 

utilização provém de uma categoria geográfica e temporal criada por influência dos 

estudos filológicos. O próprio termo ‘paganismo nórdico’ vem sendo criticado devido a 

 
130 BAGGE, S.; NORDEIDE, S. W., op. cit., p. 136, nota 117. 
131 HULTGÅRD, Anders. The Religion of the Vikings. In: BRINK, Stefan; PRICE, Neil (Ed.).  The Viking 

World. London; New York: Routledge, 2008, p. 217. 
132 GROSSMAN, Deborah, op. cit., p. 21, nota 12. 
133 Ibidem. 
134 LANGER, Johnni. Religião. In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de História e Cultura da Era 

Viking. São Paulo: Hedra, 2017, p. 592. 
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sua carga pejorativa nas fontes primárias. Já o termo religião nórdica pré-cristã enfatiza a 

periodização confrontada com o cristianismo135. 

Informações sobre crenças pagãs no século X são extremamente escassas e a 

maioria das fontes sobre essas crenças foram escritas por cristãos – ou por homens que 

estavam sob forte influência cristã – em uma data posterior136. Estas fontes datam 

aproximadamente do final do século X ao século XIII quando um processo de mudança 

cultural e religiosa decisiva já estava acontecendo. Nosso conhecimento é, portanto, 

baseado em fontes que passaram pela cultura cristã medieval. Há, pois, evidências 

arqueológicas que nos apresentam detalhes de ritual e adoração que não aparecem nas 

fontes escritas. Em contrapartida, nos deparamos com maiores problemas ao interpretar 

vestígios arqueológicos. 

O paganismo escandinavo era compatível tanto com uma hierarquia de divindades 

quanto com a noção de existência de deuses vencidos, como era o caso dos deuses 

Vanir137. Diversos estudiosos já trataram da questão de uma disputa interna que existia 

dentro da religiosidade escandinava, tanto em termos de classes sociais quanto em relação 

às próprias rivalidades entre panteões, sendo mais comum na Noruega e Suécia. Os 

indícios de diferentes formas de rituais também estavam presentes nos ritos funerários 

nos quais as inumações eram direcionadas aos Vanir ou a Thor e as cremações eram 

dedicadas a Odin138. 

No mundo nórdico, durante o período pré-cristão, a religião tinha caráter étnico e 

passou por variações regionais e sociais e intercâmbios com culturas não escandinavas. 

Houve comunidades de fé baseadas tanto em culturas quanto em instituições sociais, 

sendo a experiência religiosa nórdica organizada como visão de mundo. Acadêmicos vêm 

 
135 LANGER, Johnni. A Religião Nórdica Antiga: Conceitos e Métodos de Pesquisa. Rever, ano 16, nº 02, 

2016, p. 124. 
136 GÍSLASON, Jónas. Acceptance of Christianity in Iceland in the Year 1000 (999). In: AHLBÄCK, Tore 

(Ed.). Old Norse and Finnish Religions and Cultic Place-Names. The Donner Institute for Research in 

Religious and Cultural History, 1990, p. 228. 
137 Os deuses Vanir são representados por Njord e seus filhos Freyr e Freyja. Um tema muito importante é 

a guerra primordial entre os Aesir e os Vanir retratada na Yglinga Saga, Gylfaginning, Skáldskaparmál, 

Völuspá e a Gesta Danorum. 
138 LANGER, Johnni. Religião e Magia entre os Vikings: Uma Sistematização Historiográfica. Brathair, v. 

5, nº 2, 2005, p.62. 
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entendendo a religião nórdica antiga como densamente associada à vida social, 

econômica e política do período Viking139. 

De acordo com Steinsland140, enquanto o cristianismo era uma religião universal 

propagando uma doutrina de salvação, o paganismo nórdico era uma religião étnica que 

não parecia ter conhecido um sacerdócio hierárquico, não tinha dogmas e seu foco estava 

no culto e não na fé. As práticas religiosas dos escandinavos ocorriam principalmente nas 

celebrações dos solstícios e equinócios e sua religiosidade tinha o ritual como 

característica no qual cultuavam exclusivamente os ancestrais. A religião era do tipo 

xamânica na qual se buscava o conhecimento dos mundos sobrenaturais141, ou seja, suas 

práticas religiosas reduziam-se a cultos e tinham a magia como essenciais. 

Muito se argumenta que os escandinavos pré-cristãos não tinham templos e que o 

culto era realizado ao ar livre, nos bosques e nas montanhas, já que sua religião era 

totalmente inserida em uma paisagem natural. No entanto, existem descrições de casas de 

culto; não obstante, elas são tardias e provavelmente influenciadas pelo cristianismo ou 

pelo conhecimento da antiguidade clássica. No início da década de 1990, exemplos de 

possíveis casas de culto foram recuperados em grandes escavações de assentamentos de 

fazendas, sendo uma em Borg, em Östergötland, e a outra em Sanda, em Uppland142. 

Do ponto de vista moderno, a religião nórdica pode ser classificada como uma 

‘religião comunitária não doutrinária’ em contraste com as ‘religiões doutrinárias 

transnacionais’ representadas aqui pelo cristianismo. A religião era profundamente 

integrada à vida social, às atividades de guerra e de subsistência143.  

As atuais pesquisas acadêmicas indicam que, em se tratando da religião nórdica, 

os escandinavos não possuíam centralização em nível teológico e muito menos em nível 

organizacional. Entre suas práticas não havia templos, dogmas ou sequer sacerdotes 

especializados. Não havia uma diferenciação entre laico e sagrado e nem havia o conceito 

de bem e do mal144.  

 
139 LANGER, Johnni, op.cit., p. 592, nota 134. 
140 STEINSLAND, Gro, op. cit., p. 3, nota 113. 
141 LANGER, Johnni, op. cit., p.66, nota 138. 
142 GRÄSLUND, Anne-Sofie, op. cit., p. 250, nota 106. 
143 HULTGÅRD, Anders, op. cit., p. 212, nota 131. 
144 LANGER, Johnni, op. cit., p. 56, nota 138. 
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Entre os nórdicos havia uma espécie de contrato no qual se escolhia um deus a 

quem reverenciar. O escandinavo escolhia um fulltruí que era uma espécie de protetor ao 

qual ele tinha grande proximidade e até carregava em um amuleto a sua imagem145. 

As religiões nórdicas eram bastante flexíveis, logo o culto de outros deuses não 

era um problema. Essas religiões eram plurais e receptivas a influências religiosas 

externas, marcando uma interação religiosa. O politeísmo nórdico inclinava os 

escandinavos a serem tolerantes com outras religiões. Assim, quando chegavam a países 

cristãos, os escandinavos eram geralmente receptivos à religião local. Os povos nórdicos 

não faziam proselitismo e raramente moviam suas tradições pagãs para o fora146. Portanto, 

não foi de fato difícil para o cristianismo se tornar a fé pública da Escandinávia. A 

dificuldade maior foi superar a sua complexa cultura sob o paganismo escandinavo. O 

paganismo sobreviveu como uma religião folclórica semi-cristã do noroeste da Europa. 

 

2.5. AS ESTRATÉGIAS DE CRISTIANIZAÇÃO NA ESCANDINÁVIA 

 

     A cristianização dos países nórdicos não foi uma tarefa fácil. O período de 

cristianização da Escandinávia foi precedido por um longo período que é chamado por 

Elena Melnikova de período de pré-conversão147. O processo só se tornou efetivo depois 

de 300 anos quando o paganismo foi sobrepujado e isso se deveu a algumas características 

internas como a falta de um grupo específico que fosse análogo ao clero, por sua vez, 

fortemente organizado. O fato de a antiga religião nórdica já apresentar sintomas de 

degeneração espontânea, a falta da estrutura de uma Igreja e até mesmo o fato de as 

religiões nórdicas serem politeístas também abriram caminho para certa mudança de 

obediência148. 

Conforme relatado pelo Íslendingabók, o batismo era exigido a todos e diferentes 

tipos de batismos eram realizados em várias áreas, como os batismos forçados. Não era 

 
145 LANGER, Johnni, op. cit., p. 56, nota 138. 
146 JOCHENS, Jenny. Late and Peaceful: Iceland's Conversion Through Arbitration in 1000. Speculum, v. 

74, n° 3, 1999, p. 632. 
147 MELNIKOVA, Elena. How Christian were Viking Christians? Journal Ruthenica, v. 4, 2011, p. 92. 
148 BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. Lisboa: Edições 70, 1979, p. 53. 
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necessário a força nas áreas onde a elite já era cristianizada, pois a cristianização se dava 

de forma pacífica.  Nas áreas onde a elite não era tão positiva em relação ao cristianismo, 

a conversão se dava em um ritmo mais lento149. Para receber o batismo, os recém-

conversos deveriam recitar a fórmula batismal que incluía a rejeição ao diabo e uma 

declaração de fé em Deus e na santíssima Trindade150. Uma vez batizada, a pessoa já 

estava inserida na comunidade cristã.  

No século X e início do século XI, na Escandinávia, foi praticado o que Sanmark 

chama de prime-signing, que se tratava de um ritual que era constituído pela parte 

introdutória do rito batismal. Aqueles que o recebessem seriam autorizados a ir à igreja e 

igualmente a participar da vida cristã. Esta prática tinha suas raízes justamente no 

cristianismo antigo quando se acreditava que todos deveriam aprender sobre a nova fé 

antes do batismo. Este período de aprendizado tinha um prazo máximo de três anos de 

duração após o ritual de iniciação151.  

Os missionários dirigiam suas atenções apenas à nobreza que foi a única a receber 

alguma instrução152. Eles buscaram apresentar o Deus cristão de forma mais acessível 

harmonizando-o de acordo com seus próprios deuses, entretanto, mostrando ser um Deus 

‘mais perfeito’ 153. Tanto os missionários quanto as autoridades da Igreja tinham 

consciência da ausência de conhecimento dos recém-convertidos em relação à nova fé e 

em relação à apreciação do ensino cristão. Melnikova aponta como bom exemplo o rei 

Harald Klak, rei da Dinamarca, que era tido como ignorante na fé e não tinha consciência 

de “como os filhos de Deus deviam comportar-se” 154.  

Segundo Melnikova, há indicações de que houve uma adaptação do dogma cristão 

de várias formas com o objetivo de acomodar as crenças pagãs tradicionais. Tal prática 

 
149 SANMARK, Alexandra. Power and Conversion – A Comparative Study of Christianization in 

Skandinavia. 2004. Thesis (Ph.D.). Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, 

2004, p.91.  
150 Ibidem, p. 12. 
151 Ibidem. 
152 Pesquisas atuais indicam que as várias missões enviadas à Escandinávia se originaram no território que 

hoje é a Alemanha e a Inglaterra. Missionários foram enviados a essas áreas para converter os 

dinamarqueses e suecos. Geralmente seu trabalho dependia do apoio de um rei ou chefe local. O 

arcebispado de Hamburgo-Bremen foi o ponto de partida para muitas missões nas terras escandinavas 

(NILSSON, Sara E. Ellis, op. cit., p.12, nota 102) 
153 SKRE, Dagfinn. Missionary Activity in Early Medieval Norway. Strategy, Organization and the Course 

of Events. Scandinavian Journal of History, nº 23, 1998, p. 5. 
154 MELNIKOVA, Elena, op. cit., p. 147, nota 147. 
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foi sancionada no ano de 595, pelo Papa Gregório, o Grande (590-604), que instruiu os 

missionários em relação aos anglo-saxões de não apenas proibir as tradições, como 

substituí-las com um significado cristão. Na Escandinávia, os missionários cristãos 

deveriam implantar apenas algumas noções mais essenciais e bastante simplificadas de 

forma que fossem inteligíveis para os pagãos155.  

Os missionários simplificavam alguns conceitos cristãos e os moldavam à 

realidade social e à visão de mundo escandinavo tornando os ensinamentos mais 

palpáveis156. Por receio dos nórdicos não se identificarem com as características de 

humildade e piedade cristã, os missionários representavam Cristo como vitorioso e 

poderoso e essas características recaíam principalmente na vitória de Cristo contra Satã, 

que teria sido amplamente divulgada no período de conversão da Escandinávia. Jesus, ao 

invés de ser representado como crucificado na cruz, era representando amarrado157 a ela 

por uma corda158. 

 

2.6. AS MUDANÇAS RELIGIOSAS, POLÍTICAS E CULTURAIS NA 

ESCANDINÁVIA PÓS-CRISTÃ. 

 

      A conversão ao cristianismo afetou como os papéis de classe foram definidos em 

sua religião. Os guerreiros não teriam mais uma posição de superioridade na vida após a 

morte sob o novo sistema de crenças e o fazendeiro agora teria acesso à pós-vida. No 

entanto, a liderança nórdica manteve um nível de controle sobre os membros religiosos 

da comunidade159.  

    A estrutura social escandinava foi alterada para acomodar a estrutura de poder 

externo da Igreja. Os compromissos e negociações feitos gradualmente pelo público, pela 

a Igreja e pelos chefes, devido ao choque de antigas e novas tradições durante o processo 

 
155 MELNIKOVA, Elena, op. cit., p. 147, nota 147. 
156 SANMARK, Alexandra, op. cit., p.95, nota 149. 
157 Ibidem, p.99. 
158 A corda tem uma forte simbologia na Escandinávia. Na mitologia nórdica, no mito do lobo Fenrir, a 

corda é descrita como mágica.  Fenrir é um lobo e é o filho de Loki com a giganta Angrboda, sendo irmão 

de Jörmungandr e Hel. Ele foi acorrentado pelos deuses até o Ragnarok e quando se soltou se tornou 

responsável pela morte de Odin. 
159 TAUBER, James. How did Christianity Change the Vikings? Jim Tauber, 2012, p. 3. 
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de cristianização, materializaram-se através de construções de igrejas e nos enterros, 

etc.160.  

Segundo Sanmark, há algumas evidências de que parte da população havia 

aceitado o cristianismo antes da cristianização dos reis, como é indicado nas práticas 

tradicionais de enterro. De acordo com a autora, tem sido afirmado que, durante a última 

metade do século X, o número de enterros pagãos, ao longo do sudeste e as costas 

ocidentais da Noruega, teve uma expressiva diminuição. Para a autora, tal mudança reflete 

muito mais as influências culturais do que propagação do cristianismo. Entretanto tais 

mudanças são bastante significativas, já que demonstram uma consciência das práticas 

pagãs161.  

A religião cristã provavelmente não trouxe nenhuma mudança imediata para as 

pessoas, pois os chefes e as famílias aristocráticas continuaram a ser a elite social e o 

povo continuou a participar de um culto comunitário. As coisas não mudaram, a vida 

continuou com o cultivo da terra, assim como a crença em seres sobrenaturais. No entanto, 

numa perspectiva mais longa, a mudança para uma nova religião foi muito mais profunda, 

provavelmente a maior mudança mental e social que a Escandinávia tenha visto162. 

A pré-condição para a conversão dos nórdicos pagãos ao cristianismo está 

embutida nos processos culturais, sociais e políticos no período da Era Viking163, a saber, 

de 800-1000. Apesar da pesquisa moderna enfatizar a importância de reis e chefes no 

processo de cristianização, ressaltando, além disso, que foi um processo que se estendia 

por vários séculos no tempo, o que houve, de fato, foi uma revolução cultural que ocorreu 

a partir da Era Viking com sua consolidação no início da Idade Média.  

A cristianização pode ser chamada de ‘europeização’, sendo vista como parte de 

uma mudança cultural muito maior na qual a Escandinávia se adaptou a uma situação 

continental. Stefan Brink avalia este processo ‘de cima para baixo’ no qual os primeiros 

reis e chefes adotaram a nova religião e a cultura continental que, eventualmente, se 

espalharam pela sociedade ao longo do tempo164. 

 
160 KRISTJÁNSDÓTTIR, Steinunn, op. cit, p. 16, nota 30. 
161 SANMARK, Alexandra, op. cit., p. 89, nota 149.  
162 BRINK, Stefan; PRICE, Neil, op. cit., p. 621, nota 74. 
163 SOLLI, Brit, op. cit., p. 89, nota 80. 
164 BRINK, Stefan; PRICE, Neil, op. cit., p. 622, nota 74. 
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3. A CONVERSÃO DA ISLÂNDIA NO ANO MIL 

 

3.1. AS MUDANÇAS POLÍTICAS E RELIGIOSAS NA ISLÂNDIA  

  

Povoada por noruegueses por volta de 870, a Islândia165, durante três séculos, 

viveu em um regime sem monarquia com um autogoverno descentralizado. Todas as 

decisões políticas da ilha eram resolvidas através de assembleias (þing), sendo a mais 

importante a Alþingi, onde acontecia uma vez por ano uma assembleia geral islandesa 

que tratava de disputas mais sérias. No ano mil, a Islândia foi cristianizada. Esse 

acontecimento foi um primeiro passo para sua submissão à Noruega e está relacionado às 

disputas entre os chefes islandeses pagãos, os goðar, que detinham a estrutura de poder 

nas mãos, os reis da Noruega e os cristãos que viviam na ilha, que desde o século IX 

foram conseguindo adquirir participação nas assembleias e esse fato é preponderante para 

entendermos o porquê das mudanças políticas e religiosas que se seguiram no período da 

cristianização. 

 

3.1.1. O Assentamento 

 

A história do assentamento da Islândia pelos noruegueses, assim como sua 

cristianização, é retratada principalmente em obras como Íslendingabók, que é o mais 

antigo relato nativo do assentamento da Islândia, e no Landnámabók (livro do 

assentamento), que é uma vasta compilação de materiais genealógicos e narrativos que 

relatam a colonização da Islândia após 870166. Ambos foram escritos por Ari hin frodi (o 

Sábio) Þorgilsson em meados do século XII.  

 
165 De acordo com o Livro das Colonizações, Landnámabók, o nome Islândia foi dado pelo norueguês Flóki 

Vilgerðarson, que teria tentado habitar o país, onde perdeu todo seu gado durante um rigoroso inverno. 

Islândia (Ísland) significa, literalmente, ‘terra de gelo’ (PALAMIN, Flávio Guadagnucci, op. cit., p. 1112, 

nota 99.). 
166 É importante ressaltar que é necessário tomar cuidado ao interpretar esse tipo de fonte, pois de acordo 

com alguns historiadores, o Landnámabók, por exemplo, serviu para legitimar as elites políticas daquele 

momento na Islândia, sendo assim, a sua escrita foi influenciada pelas elites ali presentes sobre os seus 
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A Íslendingabók trata dos primórdios da história islandesa do século IX ao XII, 

assim como da introdução do cristianismo na ilha. Já o Landnámabók teve suas versões 

preservadas a partir do século XIII, contudo, os historiadores acreditam que a primeira 

versão tenha sido feita no século XII.  

O Landnámabok reconta as histórias familiares de quase 400 colonos. Ele também 

identifica as fazendas que essas famílias fundaram, descreve as áreas de suas 

reivindicações de terras e descreve o assentamento de cada um dos principais distritos da 

Islândia. Esses relatos acabaram servindo como estrutura de muitas das sagas islandesas 

escritas durante os séculos XIII e XIV167.  

De acordo com o relato do Landnámabók, a Islândia foi descoberta por um 

marinheiro viking norueguês chamado Naddoður. Contudo, de acordo com outra versão 

do mesmo livro, a ilha foi descoberta primeiramente por um sueco conhecido como 

Garðarr Svavarsson, que teria se perdido numa tempestade.  Em Ambas as versões fica 

claro que a descoberta da Islândia por noruegueses foi consequência das viagens de 

aventura entre os povos escandinavos durante a Era Viking. Outro fator preponderante 

para movimentação e migração dos escandinavos seria a busca por novas terras férteis168. 

Além dos noruegueses que se estabeleceram, as sagas islandesas também 

mencionam a presença de povos celtas, especialmente escravos, e estudos recentes de 

fontes históricas e do DNA islandês mostraram que o grupo de ancestrais islandeses era 

muito menos homogêneo do que a literatura indica169. 

Os monges irlandeses, conhecidos como papar, viajaram para a Islândia para se 

estabelecer e aproveitar a vida monástica ascética como eremitas170. Esses primeiros 

cristãos teriam abandonado a ilha antes da chegada dos colonizadores, sendo que seus 

vestígios – cruzes, sinos e livros – haviam permanecido. É impossível dizer quanto tempo 

 
antepassados (AYOUB, Munir Lutfe. Um Breve Debate sobre os Primeiros Contatos 

e a Formação da Islândia. Nearco, ano 5, n° 1, 2012, p. 21). 
167 WALLACE, Nicole Janice. Medieval Iceland: The Rise and Fall of the Commonwealth. Special Studies: 

Smith College, 2001, p. 3. 
168 MOREIRA, Renato Marra, op. cit., p. 52, nota 129.  
169 HEIJNEN, Adriënne. Out and Sometimes Home Again. The Politics of Icelandic Migration. Aarhus: 

University of Aarhus, [2007?], p. 3 
170 MOREIRA, Renato Marra, op. cit., p. 26, nota 129. 
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esses povos viveram na Islândia ou quais eram as circunstâncias que levaram esse povo 

para a ilha.  

Segundo Jónas Gíslason, os irlandeses parecem ter tido, assim como outros povos, 

um forte desejo de viajar para o exterior e este interesse de navegar poderia estar ligado 

ao trabalho missionário. Durante este período, a Igreja irlandesa floresceu e realizou 

intensa atividade missionária no continente. Com as invasões vikings da Escócia e da 

Irlanda por volta de 800, eles fugiram para lugares distantes onde a população poderia 

estar mais segura, desta forma, é provável que os papar tenham ido para a Islândia171.  

Quando os escandinavos começaram o assentamento, os cristãos provenientes da 

Irlanda provavelmente abandonaram a Islândia por se negarem a conviver com pagãos172. 

Sendo assim, embora Landnámabók mencione a presença de relíquias cristãs na ilha, 

aparentemente ela estava desabitada quando os escandinavos chegaram, ou seja, os 

irlandeses haviam deixado a ilha, mas seus pertences podem ter ficado, especialmente 

artefatos cristãos. 

Cerca de 400 famílias haviam se estabelecido na Islândia durante o período inicial 

da colonização. A ilha foi completamente povoada a ponto do rei norueguês, Haraldr 

Hårfagri, proibir a migração por medo da Noruega ficar deserta. Estima-se que esse 

período de colonização tenha ocorrido entre 874 e 930 e tenha deixado a Islândia com 

uma população de aproximadamente 25.000 pessoas, incluindo escravos, servos e 

libertos173. 

  

3.1.2. Haraldr Hårfagri 

 

De acordo com o Íslendingabók, a Islândia começou a ser povoada a partir de 870 

quando Haraldr Hårfagri (860-930), tido como tirano, tentou unificar pela primeira vez 

o que hoje conhecemos como Noruega. Várias histórias sobre os motivos da partida dos 

noruegueses se desenvolveram, mas a tradição islandesa de que o rei norueguês Haraldr 

 
171 GÍSLASON, Jónas, op. cit., p. 224, nota 136. 
172 MOREIRA, Renato Marra, op. cit., p. 50, nota 129. 
173 WALLACE, Nicole Janice, op. cit., p. 4, nota 167. 
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havia decidido que seria o único rei da Noruega, partindo do projeto que consistia em tirar 

o poder de outros reis das províncias, foi recontada e reescrita muitas vezes e é a mais 

comum entre as sagas islandesas174.  

 

 

Imagem 2: Haraldr Hårfagri em Haugesund, Noruega. 

Fonte:http://www.frodelillesund.com/skulptur_haarfagre.html 

 

 

Quando conquistou o reino para si, Haraldr impôs uma lei na qual todos deveriam 

pagar impostos sobre o uso do solo. Em cada distrito ele estabeleceu um jarl que deveria 

instituir as leis, os direitos de propriedade das terras, recolher multas e o pagamento dos 

impostos sobre o uso do solo.  Quando Haraldr se tornou rei em 860, ele formou alianças 

e impôs tributos a um povo que não estava acostumado com esse tipo de instituição. Ele 

uniu grandes territórios da Noruega e privou os agricultores de suas terras, fazendo com 

que os ancestrais dos islandeses fossem embora.   

A emigração para a Islândia era uma alternativa interessante para fazendeiros 

independentes e pequenos chefes que financiavam suas próprias viagens, levando consigo 

 
174 BOULHOSA, Patrícia Pires. Sagas Islandesas Como Fonte Da História Da Escandinávia Medieval. 

Signum 7, 2005, p. 4. 

http://www.frodelillesund.com/skulptur_haarfagre.html
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familiares, agregados e escravos175. Como é relatado na Íslendingabók, após a Islândia 

ser completamente povoada, Haraldr Hårfagri foi levado a tentar impedir a emigração. 

Sendo assim, o rei estipulou uma quantia a ser paga por todo norueguês que fizesse a 

travessia para a Islândia176. 

 

3.1.3. A evolução do sistema judiciário islandês e o estabelecimento da Alþingi    

 

 

No que diz respeito aos colonizadores da Islândia, eles eram noruegueses que 

viviam fora da esfera de influência do rei. Ao se estabelecerem na ilha, eles preferiram 

uma forma de autogoverno descentralizado que já havia sido praticada anteriormente na 

Noruega. Para questões urgentes, eles sentiram a necessidade de criar seu próprio sistema 

governamental e judicial.  

Sessenta anos depois do seu estabelecimento, os colonos, que já se consideravam 

islandeses, reuniram-se para compilar um sistema legal para toda a ilha cujo ordenamento 

seria baseado nas tradições legais norueguesas. Houve então quatro eventos críticos na 

evolução do sistema judiciário islandês: a criação do Alþingi, a divisão da Islândia em 

quartos, a criação dos tribunais trimestrais e a introdução do quinto tribunal177. 

Surgiram instituições dentro da comunidade islandesa que refletiam as condições 

locais da sociedade islandesa medieval. As instituições mais importantes a emergirem 

foram a hreppar, que operava como unidade administrativa local, e as assembleias locais 

chamadas de þing, que eram lideradas pelos chefes. Essas últimas foram criadas para 

resolver disputas e formaram a base do extenso sistema legal, além de fornecerem uma 

espécie de tribunal para resolver conflitos178. 

Costuma-se supor que as assembleias eram instituições que os colonos conheciam 

bem de suas terras natais. Elas poderiam ser convocadas por acordo mútuo entre os donos 

 
175 É importante destacar que as primeiras famílias que fizeram a travessia seriam as mais ricas por terem 

se apossado de um montante de terras maior (MOREIRA, Renato Marra, op. cit., p. 51, nota 129.) 
176 Íslendingabók, I. 
177 KEREKES, C. B.; WILLIAMSON, C. R. Discovering law: Hayekian Competition in Medieval 

Iceland. Griffith Law Review, v. 21, n°, 2, 2012, p. 8.  
178 KEREKES, C. B.; WILLIAMSON, C. R., op. cit., p.8, nota 177. 
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de casas vizinhas, líderes e chefes e os tribunais poderiam definir sentenças se 

procedimentos geralmente aceitos fossem seguidos e se eles fossem apoiados por 

suficiente autoridade política. Somente quando uma assembleia nacional foi organizada, 

a Alþingi, que arranjos mais complexos e permanentes se tornaram necessários. Há, no 

entanto, uma diferença fundamental na natureza das assembleias locais e da assembleia 

geral, uma vez que esta última exigia um acordo permanente por um grande grupo de 

pessoas179. 

A Alþingi durava duas semanas, acontecia duas vezes ao ano e era uma reunião 

que contava com a participação de pessoas de toda a Islândia. Em cada uma cabia ao 

orador das leis, que era o único funcionário temporário, recitar um terço da lei de modo 

que, ao final de seu mandato, o ordenamento tivesse sido recitado em sua totalidade. O 

orador era eleito para um mandato de três anos e seu dever era presidir sobre a assembleia 

legislativa do país, memorizar a lei, aconselhar acerca desta no sentido de facilitar sua 

compreensão e recitá-la em voz alta durante o Alþingi. Caso ele viesse a omitir algo e não 

houvesse oposição, o artigo omitido era retirado de toda a legislação180. 

 

 

Imagem 3: Lögberg - the law rock. 

Fonte: https://www.thingvellir.is/en/history/the-law-rock/ 

 
179 VÉSTEINSSON, Orri. A divided Society: Peasants and the Aristocracy in Medieval Iceland. Viking and 

Medieval Scandinavia, 3, 2007, p.119. 
180 SIGURÐSSON, Gísli. The North Atlantic Expansion. In: BRINK, Stefan; PRICE, Neil (Ed.). The Viking 

World. London; New York: Routledge, 2008, p. 565 

https://www.thingvellir.is/en/history/the-law-rock/
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Quanto mais a assembleia geral foi crescendo em importância política, foi 

surgindo a necessidade de um procedimento formal para obter consenso em assuntos 

técnicos. Sendo assim, para conseguir tal consenso, tornou-se necessário encontrar um 

método que garantisse que nenhum indivíduo, grupo ou região se tornasse influente 

demais e que as resoluções fossem, via de regra, aceitas. Então foi organizada a lögrétta 

que era a instituição suprema do Alþingi. Ela estabelecia leis e desempenhava vários 

outros papéis – originalmente ela parece ter sido composta por trinta e seis goðar181, três 

de cada þing. Muito em breve, a adesão à lögrétta havia se tornado um pré-requisito para 

a autoridade local e o resultado de tal poder teria ajudado a estabilizar a política local e 

consolidar os poderes nas mãos daquelas famílias que, por acaso, eram influentes quando 

a instituição surgiu182.  

 

3.1.4. Os goðar 

 

 Em todo o verão a Alþingi era convocada e o divulgador anunciava as leis, mas o 

poder real era exercido pelos sacerdotes-capitães, os goðar. Como não existiam reis nessa 

região, os goðar agiam como uma espécie de líderes locais que atuavam como 

mantenedores da ordem e de todo tipo de disputa. Os homens se colocavam sob a proteção 

legal de um goði que resguardaria os seus interesses. O poder de um goði, por sua vez, 

dependia do número de pessoas que haviam consentido com sua autoridade 183.   

Um chefe tinha que ser capaz de apoiar e proteger seu séquito, de ter grupos de 

amigos, fazer alianças com outras pessoas e tinha que oferecer serviços, pois como 

estabelecido na Alþingi  em 930, para evitar que todo o poder se concentrasse em uma 

 
181 A palavra goði, que é derivado da palavra nórdica antiga para 'deus' (goð), e que indica uma conexão 

sacral primitiva, não era nova. Pode ter sido escrita em runas na Noruega por volta do ano 400 e é encontrada 

em várias runas dinamarquesas da ilha de Fyn, datadas do século IX e talvez do início do século X 

(BYOCK, Jesse. The Icelandic Alþingi: Dawn of Parliamentary Democracy. In: FLADMARK, J. M. 

Heritage and Identity: Shaping the Nations of the North. The Heyerdahl Institute and Robert Gordon 

University, Shaftesbury: Donhead, 2002, p.4). 
182 VÉSTEINSSON, Orri, op. cit., p. 120, nota 179.  
183 GÍSLASON, Jónas, op. cit., p. 243-244, nota 136. 
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pessoa, os colonos haviam criado um sistema baseado em proeminências locais e alianças 

de parentesco184.  

Os goðar não eram senhores territoriais, mas sim líderes de pequenos grupos de 

interesse que eram compostos de fazendeiros livres. Para formação de aliança, era 

necessário convidar para uma visita, oferecendo apoio, presenteando ou oferecendo um 

banquete185. Os agricultores poderiam estabelecer um relacionamento com qualquer líder 

em seu bairro e renovar o vínculo a cada ano.  

Para acionar alguém na Justiça, era necessário saber a que goði esse alguém estava 

submetido. Isso determinaria em que tribunal a ação seria julgada, ou seja, todos deveriam 

estar associados a um goði para fazer parte do sistema legal. Entretanto o vínculo entre 

um chefe e seus associados era voluntário186 

O goði era a base da organização social aristocrática hierárquica da Islândia. Ele 

possuía o goðorð que era a liderança local. Nicole Janice Wallace define goðorð como 

um tipo de possessão abstrata que não existia na forma material, mas poderia ser usada, 

vendida, dada como um presente e negociada como se fosse uma propriedade. Quem 

quisesse ser um chefe, bastava encontrar alguém disposto a vender seu goðorð e então 

comprá-lo. Um goðorð era, portanto, considerado uma possessão necessária para aqueles 

que se esforçavam para exercer influência, queriam ser aceitos e que se consideravam 

líderes do país187.  

Embora também pudesse ser doado, vendido, emprestado, dividido e 

compartilhado, normalmente um goðorð passava de pai para filho188. Alguns estudiosos 

sugerem que o goðorð não era originalmente uma unidade de poder, mas simplesmente 

um direito de representação no Alþing, ou melhor, na sua mais nobre instituição. Para 

 
184 BYOCK, Jesse. Governmental Order in Early Medieval Iceland. Viator: Medieval and Renaissance 

Studies, v.17, 1986, p. 25. 
185  DURRENBERGER E. Paul. Chiefly Consumption in Commonwealth Iceland. Northern Studies, n° 25, 

1988, p. 110. 
186  KEREKES, C. B.; WILLIAMSON, C. R, op. cit., p. 8, nota 177. 
187  WALLACE, Nicole Janice, op. cit., p. 7, nota 167. 

188 BELL, Aidan. Þingvellir:  Archaeology  of  the  Althing. 2010. Dissertação (Mestrado em 

Arqueologia) - Universidade da Islândia, Reykjavík, p. 13. 
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Orri Vésteinsson, em termos técnicos, o goðorð era apenas o direito de representação no 

lögrétta189.  

Desde o início do surgimento das assembleias houve grande insatisfação entre 

alguns chefes com a divisão do poder político que aumentou no decorrer do século X. 

Havia grande insatisfação na parte norte da Islândia que era a parte mais populosa da ilha. 

Os islandeses do norte diziam que o poder dos goðar deveria ser aumentado sendo que 

outros goðar se opunham fortemente a isso, porque se o número fosse aumentado, haveria 

mais chefes para fazer exigências por poder. Em conjunto eles queriam manter as 

proporções de distribuição de poder entre as várias seções da ilha. Por volta de 960, houve 

uma tentativa de resolver a questão através de uma mudança na estrutura legislativa. O 

número de goði aumentou para 48 e alguns goðar passaram a nomear três de cada sessão 

que não possuíam o goðorð. Esses se chamavam homens ‘novos’ e se sentariam no 

Lögberg190 com eles191.  

Por volta de 965, a Islândia foi dividida em quadrantes para facilitar a delimitação 

das competências territoriais das assembleias. Havia, então, com esta divisão, três þing 

em cada quadrante, norte – sul – leste – oeste, sendo que, por questões geográficas, o 

quadrante norte foi uma exceção, pois precisou da implantação de quatro þing. No 

quadrante sul ficava a Þingvöllir, onde acontecia duas vezes por ano, após dez semanas 

do início do verão, a assembleia geral islandesa, onde todos compareciam para solucionar 

problemas mais sérios, ouvir as leis, formar e quebrar alianças e comercializar seus 

produtos192. 

 

3.2. A CRISTIANIZAÇÃO DA ISLÂNDIA 

 

As fontes principais que tratam da conversão da Islândia são a Íslendingabók e a 

Kristni saga (a história da conversão). A Íslendingabók, escrita por volta de 1122 a 1133, 

é a principal fonte historiográfica que nos chegou acerca do processo de cristianização da 

 
189  VÉSTEINSSON, Orri, op. cit., p.129, nota 179. 
190  Lugar onde o legislador (lögsögumaður) tomava assento como presidente da assembleia da Alþingi. 
191 GÍSLASON, Jónas, op. cit., p. 244, nota 136. 
192 MOREIRA, Renato Marra, op. cit., p. 51, nota 129. 
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Islândia, pois há uma grande quantidade de informações e referências colocadas em seu 

corpo pelo seu autor Ari hin frodi Þorgilsson193.  

A Kristni saga foi preservada em um manuscrito medieval, o Hauksbók, datado 

de aproximadamente 1306 e, assim como a Íslendingabók, foi influenciada pela 

Landnámanók. Uma das primeiras teorias diz que se dividiu a história contida na 

Landnámabók na qual, primeiramente, se escreveu a Íslendingabók e com o material que 

sobrou produziu-se a Kristni saga194. 

O processo de conversão da Islândia foi continuado na saga de Njáll, na grande 

saga de Óláfr Tryggvason, na saga de St. Óláfr e também na documentação das 

Byskupasögur, um dos conjuntos menos populares das sagas islandesas sobre processo 

de cristianização da ilha, que inclui elementos que possuem influência dos costumes 

religiosos pré-cristãos como os milagres.   Essa documentação, com histórias como a Páls 

saga, Árna saga biskups, Þorláks saga helga, Laurentius saga, Hungrvaka, 

Oddaverjaþáttr, Jóns saga helgae Guðmundar saga biskups, narra a história dos primeiros 

bispos da Islândia assim como a implementação dos primeiros bispados na ilha, Hólar e 

Skálholt, e o crescimento de sua influência com o passar dos anos195.  

 

3.2.1. Como o cristianismo se estabeleceu na ilha 

  

Possivelmente o cristianismo foi introduzido na Islândia, conforme já dissemos, 

com os monges irlandeses, conhecidos como papar, que se encontravam antes da chegada 

dos nórdicos. Alguns estudiosos, como Jónas Gíslason, defendem que os irlandeses 

tenham chegado antes dos islandeses196. Já outros, como Jenny Jochens, acreditam que a 

sua chegada tenha se dado de forma simultânea. Jochens defende que mesmo que o 

cristianismo tenha sido ou não introduzido pela primeira vez na Islândia pelos monges 

 
193 MOREIRA, Renato Marra, op. cit., p. 51, nota 129. 
194 OLIVEIRA, André A. de, op. cit., p. 26, nota 21. 
195 ________________A importância dos bispos na cristianização da Islândia medieval. In: V ENCONTRO 

INTERNACIONAL UFES/ Paris-Est. Anais... 2016, p. 216. 
196 GÍSLASON, Jónas, op. cit., p. 253, nota 136. 
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irlandeses, é bem provável que os cristãos celtas haviam chegado pelo menos ao mesmo 

tempo em que os noruegueses pagãos197.  

Segundo Gíslason, embora já existissem cristãos na Islândia por volta do século 

IX, o cristianismo estava presente somente em áreas limitadas de assentamento e dentre 

as classes mais baixas da sociedade198. Os cristãos viviam na parte sul dos fiordes do leste 

e nos fiordes ocidentais, pois ambos os locais têm nomes de lugares com equivalentes 

celtas.  

Gíslason nos dá duas explicações que vale a pena considerar sobre a existência 

desses distritos cristãos. A primeira seria que os papar e outros irlandeses poderiam ter 

sido removidos para essas áreas com a chegada dos noruegueses. A segunda possibilidade 

seria que essas eram comunidades cristãs que existiam antes do assentamento nórdico e 

continuaram a existir, possivelmente, porque os cristãos eram suficientemente poderosos 

para defender o seu controle ou porque esses eram distritos que foram colonizados em 

um momento posterior por cristãos ou pagãos que praticavam uma mistura das duas 

religiões e eram, consequentemente, mais tolerantes com os praticantes do 

cristianismo199. 

Havia naquela época um grupo substancial de escravos irlandeses que eram 

cristãos. Os nórdicos exerciam o controle político completo e tinham muitos escravos 

cristãos a serviço deles. Esses escravos supervisionavam, em maior ou menor grau, a 

educação dos filhos dos chefes e naturalmente esse fato pode ter tido sua parcela de 

influência no declínio do papel do paganismo no século X200.  

  

3.2.2. Óláfr Tryggvason 

 

Quando falamos da conversão da Islândia ao cristianismo, precisamos tratar de 

uma figura que teve um papel importante neste processo: o rei Óláfr Tryggvason da 

 
197 JOCHENS, Jenny, op. cit., p. 653, nota 146. 
198 GÍSLASON, Jónas, op. cit., p. 229, et. seq, nota 136. 
199 Ibidem, p. 227. 
200  Ibidem, p. 228. 



62 
 

Noruega. Segundo Gíslason, nem os papar ou outros cristãos e nem mesmo os clérigos 

fizeram qualquer tentativa direta de atividade missionária entre os nórdicos na Islândia 

antes de 980. Pelo menos duas missões haviam sido enviadas à Islândia no final do século 

X, sendo que uma aparentemente foi enviada pelo arcebispo Adaldag de Hamburgo-

Bremen na década de 980, que parece ter tido muito pouco efeito, e a outra, em 997, pelo 

rei missionário norueguês Óláfr Tryggvason, que pode ser considerada como o primeiro 

esforço pessoal na conversão direta da ilha201. 

 

 

Imagem 4: Óláfr Tryggvason 

 Fonte: https://www.gutenberg.org/files/34646/34646-h/34646-h.htm 

 

 

A combinação da concentração de poderes na mão de um chefe local (jarl) com 

os assaltos vikings resultou na formação dessa importante personalidade da história 

escandinava. Nascido mais ou menos por volta de 965, Óláfr Tryggvason sonhava em 

governar uma Escandinávia unificada e cristã. Ele foi o responsável por concluir o 

processo de cristianização da Noruega e iniciar a cristianização da Islândia.  

 
201  GÍSLASON, Jónas, op. cit., p. 249, nota 136. 

https://www.gutenberg.org/files/34646/34646-h/34646-h.htm
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Bisneto de Haraldr Hårfagri, Tryggvason havia sido saqueador e posteriormente 

havia se convertido ao cristianismo.  Sua conversão fez parte de um acordo político com 

a Inglaterra com o objetivo de criar uma aliança entre os dois reinos202.  

Tryggvason acreditava que poderia aumentar sua influência na Islândia se seus 

habitantes aceitassem a nova fé203. Na Islendingabók, Ari relata a ida de um padre saxão 

para a Islândia, de nome Þangbrandr, enviado por Tryggvason no século X. Batizando 

todos que aceitassem a nova fé, Þangbrandr, apesar de obter um sucesso temporário, teve 

algumas rejeições e outros até o insultaram, o que resultou no seu regresso para a 

Noruega, além do motivo de ter matado algumas pessoas. Þangbrandr converteu alguns 

dos principais chefes na Islândia, como Hallr de Síða, Hjalti Skeggjason e Gissur, o 

Branco204. 

De acordo com as fontes, ao retornar à Noruega, Þangbrandr relatou ao rei que a 

Islândia ainda não estava pronta para a aceitação do cristianismo, o que revoltou 

Tryggvason e o levou a ameaçar os parentes dos islandeses que viviam na Noruega. Então, 

o rei manteve um grupo de islandeses como reféns. Segundo Tryggvason, caso a Islândia 

não se convertesse à nova fé, esses reféns seriam torturados e até mortos. Isso deixou a 

Islândia à beira de um conflito civil. 

 

King Óláfr, son of Tryggvi, son of Óláfr, son of Harald the Fine-Haired, 

brought Christianity to Norway and to Iceland. He sent to this country a priest 

called Þangbrandr, who preached Christianity to people here and baptised all 

those who accepted the faith. And Hallr Þorsteinsson on Síða had himself 

baptised early on, as did Hjalti Skeggjason from Þjórsárdalr and Gizurr the 

White, son of Teitr, son of Ketilbjƒrn from Mosfell, and many other chieftains; 

but those who spoke against Christianity and rejected it were, even so, in the 

majority. And when he had been here for one or two years, Þangbrandr left, 

and had killed two or three men here who had libelled him. And when he 

arrived in the east, he told King Óláfr everything that had happened to him 

here, and said that it was beyond all expectation that Christianity might yet be 

accepted here. And Óláfr became very angry at this, and determined to have 

those of our countrymen who were there in the east maimed or killed for it205. 

 

 
202 OLIVEIRA, André A. de, op. cit., p. 155, nota 4. 
203 GÍSLASON, Jónas, op. cit., p. 233, nota 136. 
204 Islendingabók, VII. 
205 Islendingabók, VII 
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Com a ameaça de Tryggvason, dois islandeses convertidos por Þangbrandr que 

estavam na corte do rei norueguês, Gizurr e Hjalti, viajaram para a Islândia para evitar 

que o rei retirasse a vida dos reféns. Eles fariam uma nova tentativa de cristianização da 

ilha voltando para lá com um padre chamado Thormodr. Sendo assim, Gissur e Hjalti 

retornaram à Islândia com a comissão do rei e uma quantia considerável de dinheiro que 

Tryggvason havia lhes dado para melhor poder influenciar os chefes.  

Gizurr e Hjalti reuniram a parcela de islandeses já cristianizados para se 

encontrarem na Alþingi, já que a parte pagã estava se armando para uma possível guerra-

civil. Os dois foram imediatamente na direção da Assembleia Geral que iria acontecer no 

ano de 999, contudo Hjalti não poderia ir, uma vez que havia sido banido por blasfemar 

contra os deuses pagãos no verão anterior, sendo, desta forma, considerado um fora da 

lei. Na assembleia, Gissur provavelmente falou de sua missão, mas o conteúdo não é 

mencionado nas fontes, todavia ele certamente deve ter mencionado os reféns que o rei 

havia feito em Trondheim. Nesse momento, pagãos e cristãos por pouco não entraram em 

conflito, decidindo, então, resolver a discórdia por meio da Assembleia Geral206.  

 

3.2.3. O que evitou que os islandeses entrassem em conflito armado? 

 

As narrativas sobre a conversão islandesa são tipicamente descritas 

como um exemplo excepcional de uma conversão pacífica207. Se considerarmos as fortes 

influências cristãs importadas por viajantes islandeses de países cristãos e a presença na 

Islândia de colonos também cristãos, a conversão aparentemente fácil208 da Islândia não 

é realmente tão surpreendente. Outro fator relevante é que a tradição religiosa pagã não 

era tão forte na Islândia como na Noruega ou na Suécia209.  

 
206 Islendingabók, VII. 
207 OLIVEIRA, André A. de., op. cit., p. 212, nota 195. 
208 Apesar da visão tradicional da historiografia de uma conversão pacífica, há uma teoria recente de que 

houve violência no processo de conversão na Islândia. Esta teoria é apresentada por alguns estudiosos que 

analisam os conflitos em discursos coercitivos nas narrativas que apresentam uma violência intrínseca 

(OLIVEIRA, Arno M. de; OLIVEIRA, André A. de. A construção da Identidade Cristã pela Jóns Saga 

Helga. Revista Brasileira de História das Religiões, ano 8, nº 23, 2015, p. 90.). 
209 GROSSMAN, Deborah, op. cit., p. 36, nota 12. 
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O que levou a não ocorrer uma guerra entre os dois lados na ocasião da conversão 

é um tanto obscuro. Na Íslendingabók não há relato do que possa ter acontecido de fato. 

Uma explicação miraculosa, apontada por Renato Moreira210, é dada em dois documentos 

que falam sobre o evento: a Monumenta Histórica Norwegia e a Oláf’s Saga 

Tryggvassonar em mesta (1250- 1300), escrita por Snorri Sturlusson.  Os dois 

documentos dizem que Deus evitou que o séquito não cristão atacasse. Outra explicação, 

como já dissemos, foi o fato do rei Tryggvason manter alguns parentes dos islandeses 

como reféns e os ameaçar de tortura e morte. Há também a possibilidade de que muitas 

pessoas tivessem tido o interesse de resolver o conflito como eram sempre resolvidas as 

demandas na Islândia: através de uma assembleia sem o derramamento de sangue.  

A história da aceitação do cristianismo na Islândia é no mínimo estranha. Se os 

pagãos eram maioria, como é possível que o cristianismo tenha sido promulgado dessa 

maneira na Alþingi? Embora a influência dos cristãos na ilha tivesse se tornado bem 

grande àquela altura, eles eram uma minoria politicamente impotente em um país onde 

todo o poder estava nas mãos dos pagãos. É no mínimo curioso que um grupo 

extremamente pequeno de homens possa ter convertido uma população desse tamanho 

em um período tão curto de tempo.  

Para Gíslason, pode se considerar quase certo que ocorreu uma ruptura total no 

sistema de governo islandês pouco antes do ano mil e que houve divergências entre dois 

grupos de interesses especiais, o antigo e o novo goði. Isso é essencial para avaliarmos os 

acontecimentos na Alþingi naquele período. Pode, portanto, se considerar que ocorreram 

discussões entre esses dois grupos de interesse especial sem consideração sobre posições 

religiosas211. 

Embora a contribuição de Óláfr Tryggvason seja reconhecida em Íslendingabók,  

a ênfase da cristianização está firmemente pautada nos chefes islandeses que adotaram o 

cristianismo na Assembleia Geral. Era óbvio que todos os cristãos nunca concordariam 

em abdicar de sua religião e se unir aos pagãos, uma vez que eles estavam solenemente 

ligados a Cristo e nunca tolerariam a crença em quaisquer outros deuses. Os chefes mais 

 
210 MOREIRA, Renato Marra, op. cit., p. 56, nota 129. 
211 GÍSLASON, Jónas, op. cit., p. 245, nota 136. 
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moderados devem ter percebido que o único modo de manter a paz e a velha ordem seria 

fazer com que todos se tornassem cristãos212.  

Neste sentido, a conclusão dos assuntos na Alþingi foi alcançada pelos líderes 

moderados de ambos os grupos que atuaram para proteger os principais aspectos da antiga 

estrutura política, além de querer manter a paz dentro da ilha e evitar conflitos sangrentos. 

Foram os chefes islandeses que tomaram a decisão na qual todos os islandeses deveriam 

aceitar o cristianismo e serem batizados., 

 

3.2.4. Como o cristianismo se expandiu pela Islândia 

 

Embora a autoridade da Igreja na Islândia tenha sido dividida quase que 

igualmente entre dois episcopados, um ao sul, em Skálholt (1057), e o outro ao norte, em 

Hólar (estabelecido 1107), os líderes religiosos cristãos exerceram pouca autoridade real, 

pois fracassaram em aumentar os papéis políticos, econômicos ou governamentais da 

Igreja213. Através de um acordo formalizado na Alþingi, os líderes islandeses 

selecionaram os dois bispos da ilha, uma prática que ignorava a política da Igreja Romana. 

Chefes e fazendeiros influentes se reuniram nas assembleias e regulamentaram quase 

todos os pontos de discórdia entre a Igreja e a sociedade leiga214 

Logo após a conversão da Islândia, os fazendeiros e chefes começaram a construir 

igrejas, que eram empreendimentos privados, com exceção da igreja em Þingvöllr. Os 

proprietários de terras, que originalmente construíram as igrejas, detinham o direito de 

controle para si e seus herdeiros. Devido a esse costume, o dono secular de tal fazenda 

desfrutava da maior parte de seus benefícios215.  

Pela lei, a terra era propriedade da Igreja, portanto o leigo que controlava a terra, 

além de se beneficiar com o dízimo pago pelos vizinhos, também ficava isento do dízimo 

 
212 GÍSLASON, Jónas, op. cit., p. 249, nota 136. 
213 BYOCK, Jesse, op. cit., p. 34, nota 184. 
214 Ibidem. 
215 BYOCK, Jesse. Cultural Continuity, the Church, and the Concept of Independent Ages in Medieval 

Iceland. Skandinavistik,1985, p. 9. 
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na propriedade216. Como os chefes exerciam o controle sobre suas terras particulares e a 

alta autoridade eclesiástica ainda não estava presente na Islândia, a maioria dos líderes 

acabou se tornando sacerdote em suas áreas217. Assim, o cristianismo se expandiu no 

restante da Islândia com a construção de igrejas pelos líderes e prósperos fazendeiros. 

Em 1096, o dízimo foi estabelecido na Islândia pelo bispo Gizur como 

consequência da cristianização. Desta forma, o clero finalmente tinha uma renda fixa, 

entretanto ele ainda não estava livre do controle secular. Na Islândia, o dízimo, ao 

contrário dos outros lugares, não era cobrado apenas da renda, mas também dos bens e da 

terra, beneficiando os chefes que possuíam as igrejas. Um chefe que possuía uma igreja 

recebia a porção que era designada para o sacerdote, que geralmente era um membro da 

família ou um padre que ele havia contratado, bem como a porção destinada à igreja local 

que ele possuía218. 

As áreas culturais islandesas foram as mais afetadas pelo cristianismo, pois além 

de ser um novo conjunto de crenças, a nova religião também trouxe novos rituais e formas 

de adoração. A insistência do cristianismo em um só Deus exigiu a redefinição dos antigos 

deuses como demônios, embora certos elementos da religião popular tenham sido aceitos 

e adaptados sob o cristianismo219. 

 

The pagan religion began to become a formality in society more than an actual 

belief which set up an environment where Christianity could take root. This is 

the pagan atmosphere that Christianity infltrated in the late tenth century and 

took control of in 1000220.  

   

A ideologia nórdica era mutável, descentralizada e pluralista. Apesar de seu 

domínio inicial na Islândia, por não ser uma religião universal como o cristianismo, o 

paganismo nórdico carecia de uma estrutura hierárquica e de ortodoxia. Uma das grandes 

 
216 BYOCK, Jesse, op. cit., p. 9, nota 215. 
217 WRIGHT, 2011, Kristin.  Societal Transformation in Iceland Through Christian Conversation. The 

Wittenberg History Journal, Wittenberg University, Ohio, v. 40, 2011, p. 17.  
218 GROSSMAN, Deborah, op. cit., p. 38, nota 12. 
219 Ibidem, p. 81. 
220 WRIGHT, 2011, Kristin, op. cit., p. 13, nota 217. 
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mudanças que a cristianização trouxe para a Islândia foi a estrutura hierárquica. A 

conversão abriu novas portas para que homens poderosos ganhassem mais poder221. 

A cristianização também trouxe para a Islândia mudanças para a própria lei através 

da inserção do sistema de escrita. Além de permitir aos islandeses escrever sobre o 

passado através de literatura como as sagas, o sistema de escrita possibilitou a instituição 

de novas leis que foram estabelecidas para acomodar a nova religião222. 

Apesar do novo sistema de escrita, a lei ainda era recitada e administrada por um 

grupo na Alþingi, não pela Igreja. Ao mesmo tempo, casos criminais e civis ainda eram 

ouvidos por um grupo separado que não respondia a uma autoridade clerical, 

exemplificando a mistura do secular e do religioso e a manutenção dos velhos costumes, 

apesar de uma nova fé223.  

A despeito dessa assimilação inicial, entre o antigo e o novo, o cristianismo 

cresceu e certos modos antigos foram descartados ou mudados. Foi então aprovada uma 

lei que dizia que qualquer código que contradissesse as leis cristãs seria inválido, dando 

à Igreja o poder sobre os chefes. Essa mudança resultou na dissolução da comunidade e 

em uma submissão maior à Igreja224. 

 

3.2.5. O enfraquecimento da autonomia islandesa e sua submissão à Noruega 

 

A instituição do dízimo apressou a concentração de riquezas nas mãos dos grandes 

proprietários e causou o distanciamento dos goðar do restante da população. O poder foi 

concentrado nas mãos de um pequeno grupo de chefes mais poderosos, os stórgoðar, com 

a coleta de múltiplos goðorð nas mãos de indivíduos ou famílias225. 

 
221 WRIGHT, Kristin, op. cit., p. 14, nota 217. 
222 Ibidem. 
223 Ibidem, p. 15 
224 Ibidem. 
225 COSTA, Ricardo; BIRRO, Renan M. Este é o Início de Como a Cristandade Veio Para a Islândia (Nú 

hefr þat, hversu kristni kom á Ísland): Os Ricos Proprietários Rurais e a Cristianização da Islândia (Sécs. 

IX-XIII). Brathair, 2009, p. 31. 
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A dominação que era estabelecida sobre um distrito com três goðorð, que 

correspondia a várþing226, passou a ser condicionada apenas a um goði. Posteriormente, 

o mesmo líder poderia controlar outros goðorð, tonando-se, neste caso, um stórgoði 

(grande líder) que controlava as atividades judiciais do distrito e decidia todos os casos 

entre os seus homens da þing e os fazendeiros que pertenciam ao seu campo de atuação. 

Logo, o poder da þing local e regional declinou levando as famílias a se submeterem aos 

stórgoðar e depois elas também perderam seu antigo direito de escolha de seus 

representantes na Assembleia. A aptidão dos stórgoðar para gerenciar os recursos 

econômicos e o poder humano de seus ríki foi o que determinou o sucesso dos grandes 

líderes nesse contexto na Islândia227. 

A evolução de lideranças territoriais na forma de ríki foi o motivo do 

enfraquecimento da autonomia da ilha. Nenhuma família era poderosa o suficiente para 

controlar os conflitos internos e comandar toda a Islândia. Sendo assim, líderes menos 

influentes procuraram a coroa norueguesa para conseguir aumentar o seu prestígio e 

então, por volta de 1220, os chefes começaram a abrir mão do goðorð para o rei da 

Noruega, começando assim a se integrar à corte norueguesa228.  

A submissão dos islandeses veio como parte de um projeto de expansão que foi 

realizado pelo rei Hákon Hákonarson no auge do poder norueguês. Como já dissemos, 

desde o reinado de Óláfr Tryggvason que os reis da Noruega ambicionaram isso, sendo 

que o próprio processo de cristianização fez parte dessa empreitada.  

Em 1258, Hákon enviou o islandês Gizzur Þorvaldsson à Islândia com a tarefa de 

fazer com que os chefes islandeses se submetessem à coroa norueguesa. Em torno de 

1250, Hákon já possuía quase todas as chefias do distrito norte, dos fiordes do oeste e do 

sul. A aristocracia islandesa começou a ser integrada ao tribunal norueguês antes de ser 

obrigada a prestar formalmente lealdade ao rei em 1262. No mesmo ano, os chefes e os 

 
226  Várþing era uma assembleia local que ocorria nas primaveras e servia como uma tentativa prévia para 

a resolução dos conflitos entre os homens livres (COSTA, Ricardo; BIRRO, Renan M., op. cit., p. 31, nota 

225). 
227 Ibidem, p. 32. 
228SIGURÐSSON, Jón Viðar. Iceland. In: BRINK, Stefan; PRICE, Neil (Ed.).  The Viking World. London; 

New York: Routledge, 2008, p. 572. 
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representantes dos agricultores do bairro norte e parte do bairro sul juraram lealdade a 

Hákon e seu sucessor Magnús na Alþingi229. 

Os acontecimentos dentro da Islândia, como a submissão aos reis noruegueses e, 

particularmente, a questão do porquê os islandeses teriam concordado em se submeter 

naquela época continuam sendo uma das questões centrais da historiografia islandesa. 

Entre 1262 – 1264, a Islândia se submeteu à Noruega levando ao fim três séculos de 

autogoverno. Tal mudança levou a transformações substanciais nas leis e na forma de 

governo. A Igreja, que era o suporte da coroa norueguesa, introduziu reformas em larga 

escala. Impostos foram atribuídos pela primeira vez e os goðar foram extintos230. 

 

 

4.  O HIBRIDISMO RELIGIOSO NA SOCIEDADE ISLANDESA DO 

SÉCULO XIII: UMA ANÁLISE DA BRENNU-NJÁLS SAGA 

 

A Brennu-Njáls Saga, ou a saga de Njáll, trata-se da saga mais longa dentre as 

sagas islandesas, sendo composta ao todo por 159 capítulos.  O manuscrito original não 

foi conservado e a cópia mais antiga é datada dos anos de 1300 a 1315. Denominada de 

manuscrito Arna-Magnæan (AM 468 4to), ela foi impressa pela primeira vez em 

Copenhagen no ano de 1772231. A obra foi escrita por um autor desconhecido e narra 

eventos que ocorreram durante os anos 960 a 1020, ou seja, o período no qual a Islândia 

foi cristianizada.  

Embora a saga de Njáll trate do período de 960 a 1020, que compreende a 

cristianização islandesa, ela foi escrita no século XIII. Sendo assim, nosso objetivo ao 

trabalhar com esta saga é analisar os traços pré-cristãos, assim como os aspectos do 

hibridismo entre as religiões e as permanências no contexto social em que ela foi 

composta, ou seja,  cerca de 200 anos após a cristianização desta sociedade, pois, por ser 

 
229 SIGURDSON, Erika Ruth. Ecclesiastical Administration, Literacy, and the Formation of an Elite 

Clerical Identity. 2011. Tese (Ph. D.) – The University of Leeds, Institute for Medieval Studies, p. 17. 
230 Ibidem. 
231 LANGER, Johnni. Pagãos e Cristãos na Escandinávia da Era Viking: uma Análise do Episódio de 

Conversão da Njáls Saga. Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, ano 4, nº 10, 2011, p. 4. 
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constituída a partir do mundo social e cultural, a saga de Njáll é uma fonte privilegiada 

para a nossa pesquisa, porquanto através dela temos acesso ao imaginário sobre a época 

em que foi composta. 

 

4.1. AS SAGAS ISLANDESAS 

 

A composição das sagas232 faz parte da explosão literária que ocorreu na Islândia 

durante os séculos XII e XIII, levando a ilha a ser detentora de uma das maiores 

concentrações de documentos do período medieval em vernáculo233. Esses documentos 

tratam das primeiras viagens dos vikings, da história dos povos escandinavos e 

germânicos, das demandas e disputas entre esses povos e também da colonização da 

Islândia. As sagas têm um caráter fundamental para o estudo da Escandinávia, assim 

como do ocidente medieval cristão234. 

Na era das sagas, que compreende aproximadamente o período de 930 a 1050, 

surgiram a maioria dessas narrativas, todavia, os registros escritos só foram realizados 

posteriormente durante o período de 1190 a 1320 através da colaboração entre o clero e 

os chefes seculares235. 

 As sagas fazem parte da mudança cultural que ocorreu na Islândia a partir da 

cristianização com a ascensão da escrita. Elas podem ser definidas como um gênero 

em prosa que evoluiu da tradição oral dos povos nórdicos, especialmente islandeses, que 

supostamente narravam suas tradições no período medieval. Sobre essa questão, houve 

por muito tempo discussões em relação ao fato de as sagas islandesas serem de fato 

resultado de uma tradição oral na qual os acontecimentos foram contados e recontados, 

até que, por volta do século XII, eles teriam sido redigidos por seus autores. Há, no 

 
232 A palavra saga vem nórdico antigo e significa história. Ela é relacionada à segja que significa ‘falar’ ou 

‘dizer’. 
233 BARREIRO, Santiago. Pagãos Fictícios, Feiticeiros Imaginários, Alteridades Literárias: As Sagas 

Islandesas como Fonte Historiográfica e sua Representação Do Mundo Pré-Cristão. Diálogos v. 20, nº 3, 

2016, p. 99. 
234 Os três tipos mais antigos de sagas são as fornaldarsögur (sagas mítico-heroicas), as konungasögur 

(sagas dos reis) e as Íslendingasögur (sagas de famílias ou sagas dos islandeses) que falam sobre 

preeminentes famílias islandesas e indivíduos vivendo no período 850-1050 (OLIVEIRA, João Bittencourt 

de. Aventura e Magia no Mundo das Sagas Islandesas. Brathair, 2009, p. 41.). 
235 Ibidem, p. 39.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prosa
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entanto, outra tese que diz que esses autores utilizaram as fontes orais para compor suas 

narrativas. Hoje em dia a discussão se pauta no fato de que tanto uma teoria quanto a 

outra têm sua parcela de verdade, já que a existência da tradição oral das sagas não anula 

o papel autoral dos redatores das mesmas236. 

A respeito da validade e da exatidão histórica das sagas, estabeleceu-se um debate 

por haver um extenso espaço entre o período no qual a tradição oral se baseava e o seu 

posterior registro.  De acordo com Grossman, tornou-se mais preciso referir-se a uma 

escola de tradição oral e a uma escola de ficção histórica. A escola de tradição oral 

acredita que as sagas, em sua forma de registro escrito, são capazes de precisar as histórias 

transmitidas. Por outro lado, a escola de ficção histórica enxerga as sagas apenas “como 

o fruto da imaginação de autores dos séculos XII e XIII, idealizando um passado pagão 

em prol de sua história” 237.  

Patrícia Pires Boulhosa aponta que as sagas passaram a ser consideradas apenas 

como um produto de ficção no século XX, sendo então a questão da historicidade delas 

posta de lado. No entanto, a partir da metade do século XX, o seu estudo volta à tona 

através da antropologia como componente social. Desta forma, o estudo das sagas como 

fonte de história social ou história das mentalidades do período em que foram escritas tem 

progredido238.   

Ao trabalhar com uma saga, o historiador está lidando com literatura. A escrita da 

História, ao contrário da literatura, é não ficcional, pois o historiador não inventa ou cria 

os personagens. O pesquisador elabora um texto com certas especificidades próprias dos 

estudos históricos, sendo necessário que se estabeleça objetivos de pesquisa e referenciais 

teóricos explicitando sua metodologia. Como a literatura faz parte do campo das 

representações, cabe ao historiador reinterpretá-la.                              

        A literatura como fonte, segundo Gilberto Sena júnior, cumpre certo papel que é 

fornecer elementos substanciais para a constituição de uma versão da verdade dos fatos. 

No entanto, segundo o autor, a possibilidade do acontecimento histórico é estreitada com 

 
236 MOOSBURGER, Théo de Borba. Saga de Njáll: Projeto Tradutório e Tradução para o Português. 

2014. 442 f. Tese (Doutorado em Estudos da Tradução).  Universidade Federal de Santa Catarina - 

Florianópolis, SC, 2014, pp. 78-79. 
237 GROSSMAN, Deborah, op. cit., p. 49, nota 12. 
238 BOULHOSA, Patrícia Pires, op. cit., p. 4, nota 174. 
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a literatura, porque não há regras sociais no mundo imaginário, sendo este um campo 

bastante fértil239.  

 

           Para Giovana Martins, ao optar por utilizar a literatura como fonte, o historiador 

deve tomar os mesmos cuidados que toma quando trabalha com todas as outras categorias 

de fontes240. O pesquisador deve estar atento ao tipo de abordagem que pretende utilizar 

com as narrativas literárias, pois não existe entre elas uma distinção clara entre história e 

ficção no sentido moderno241. 

 

          As sagas contêm muitos fatos históricos e são capazes de fornecer informações de 

importância tanto social quanto política. Apesar da possibilidade de elas serem permeadas 

por simplificações e anacronismos, elas nos permitem acesso ao imaginário no momento 

em que a narrativa foi composta, sendo possível obter pistas sobre o autor e sobre a época 

em que elas foram escritas. 

 

           Conforme afirma Sandra Jatahy Pesavento, literatura é fonte em si mesma, sendo 

um testemunho de si própria, já que ela fornece ao historiador a análise do espaço 

temporal em que a narrativa foi escrita. Sua trama engloba informações sobre a época e 

também sobre o autor, podendo mostrar, por exemplo, o horizonte de expectativas de um 

tempo expresso em forma de literatura 242. 

O fato de as sagas tratarem na verdade de um período anterior ao da sua produção 

demanda ainda mais cautela na abordagem com tal fonte, uma vez que elas, como 

documento, retratam muito mais o período no qual foram compostas do que o período 

que elas buscam, de fato, tratar. Desta forma, o historiador deve observar duas conjunturas 

 
239 SENA JUNIOR, G. F. Realidade Versus Ficção: A Literatura como Fonte para Escrita da História. In: 

VI SIMPÓSIO NACIONAL ESTADO E PODER: CULTURA, 2010, São Cristóvão - SE. Anais… São 

Cristóvão, 2010, p. 6. 
240 MARTINS, G.M.C. O Uso de Literatura como Fonte Histórica e a Relação entre Literatura e História. 

In: VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, XXXV ENCUENTRO DE GEOHISTORIA 

REGIONAL E XX SEMANA DE HISTIRIA, 2015, Maringá. Anais do VII Congresso Internacional de 

História, 2015, p. 3900. 
241 LANGER, Johnni. História e Sociedade nas Sagas Islandesas: Perspectivas Metodológicas. Alethéia: 

Revista Eletrônica de Estudos Sobre a Antiguidade e Medievo, v.1, n°2, 2009, pp. 11-12. 
242 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p. 83.  
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diferentes nas quais terá que analisar duas temporalidades: a temporalidade da produção 

e a temporalidade à qual a narrativa está se referindo243.  

O pesquisador deverá ir atrás do lugar social do autor buscando ter um melhor 

entendimento da sua escrita. No entanto, em muitos casos, as sagas islandesas têm autores 

anônimos, sendo assim, o que resta é procurar compreender a influência da conjuntura 

social sobre esse corpus de escritores no intuito de perceber os traços da cultura escrita 

deles e também buscar dentro da sua própria escrita elementos de formação e do caráter 

de tal autor244. 

 

4.2. A BRENNU-NJÁLS SAGA  

 

Njáll Þorgeirsson, o personagem que dá título à saga, é um dos protagonistas da 

maior parte da narrativa que é vastamente caracterizada por procedimentos legais e 

disputas. O título da saga, que significa em português ‘saga de Njáll do incêndio’ 245, 

antecipa o fato principal da narrativa que é a morte de Njáll, que será assassinado em um 

incêndio dentro de sua própria casa246.  

Um dos temas da história é a relação entre Njáll, que é considerado sábio por ser 

capaz de ver o futuro, e seu amigo Gunnarr. A princípio essa amizade é ameaçada pela 

disputa hostil entre a esposa de Gunnarr, Hallgerðr, e a esposa de Njáll, Bergþóra. 

Entretanto Njáll e Gunnarr sempre conseguem resolver essas desavenças de forma 

amigável. Em determinado momento na saga, Gunnarr é considerado fora da lei, sendo, 

portanto, proscrito e morto e Njáll acaba se envolvendo em homicídios. O clímax da saga 

 
243 CARDOSO, G. P.; FERNANDES J. L. C.; SANTOS, A. L. C. dos. A descoberta do horizonte: A 

cristianização dos Vikings na América. Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, ano 8, nº 23, 

2015, p. 112. 
244 Ibidem. 
245 De acordo com Moosburger, caracterizar Njáll no título como ‘queimado’ ou ‘o queimado’ parece ser 

um equívoco, pois esta não é uma tradução precisa de Brennu-Njáll. A palavra brennu é genitivo de brenna 

que é um substantivo feminino cujo significado seria ‘incêndio’, portanto a tradução correta seria ‘Njáll do 

incêndio’ (MOOSBURGER, Théo de Borba, op. cit., p. 81, nota 236). 
246 De acordo com Langer, a maioria dos personagens da saga existiu historicamente, principalmente o 

personagem Njáll, pois existem indícios arqueológicos que confirmam que ele realmente havia sido atacado 

e queimado em sua casa (LANGER, Johnni, op. cit., p. 4, nota 231). 
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é atingido com a morte de Njáll e seus familiares quando todos são queimados vivos em 

sua fazenda. Os assassinos são caçados e mortos por Kári, filho de Njáll. 

Para uma melhor compreensão da saga, faremos uma breve síntese da estrutura da 

narrativa com os fatos que consideramos mais marcantes. Do capítulo I até o XVIII é 

narrada a história de dois irmãos, Hrútr e Hǫskuldr. Nesse trecho também é apresentada 

a filha de Hǫskuldr, Hallgerðr, que irá se casar com Gunnarr e será responsável pela 

desavença com a esposa de Njáll.  A partir do capítulo XIX até o CXLVI é narrada a 

história de Gunnarr, sua amizade com Njáll, sua proscrição e morte.  A cristianização da 

Islândia aparece nos capítulos C ao CV quando é narrada a ida do missionário 

Þangbrandr.  No capítulo CXXIX ocorre o incêndio contra Njáll e a vingança de Kari 

ocorre a partir do capítulo CXXXI, encerrando a saga. 

A narrativa se inicia quando Hrútr, ao marcar o seu casamento com intermédio de 

seu irmão, descobre que tem uma herança para receber na Noruega, sendo assim, ele parte 

em busca do legado. Ao chegar à corte do rei Haraldr gráfeldr, ele é muito bem acolhido 

pela mãe do rei, Gunnhildr, e então inicia com ela uma relação amorosa. Contudo, após 

receber seu espólio, Hrútr retorna à Islândia para se casar com Unnr, de quem havia 

ficado noivo antes da viagem. 

Ao não conseguir ser satisfeita sexualmente pelo seu esposo, Unnr pede divórcio 

diretamente ao seu pai Mǫrðr que convoca testemunhas e anuncia uma demanda de bens 

referente às posses de sua filha contra Hrútr, exigindo novecentos em bens. Ao alegar 

ganância do seu ex-sogro, Hrútr o desafia para um duelo em troca de compensação. Após 

ser aconselhado, Mǫrðr acaba desistindo da luta e Hrútr não lhe paga a compensação.  

No capítulo XXI, Unnr, após a morte de seu pai e depois de gastar toda sua 

fortuna, parte rumo ao encontro de seu parente Gunnarr para solicitar sua ajuda na 

reivindicação dos seus bens contra Hrútr. Ao aceitar ajudar Unnr, Gunnarr parte para 

pedir conselhos a seu amigo Njáll e esse é o primeiro momento em que a amizade dos 

dois aparece na narrativa. 

Após os conselhos de Njáll, Gunnarr consegue enganar Hrútr e o desafia para um 

duelo, entretanto Hrútr desiste por não ser páreo para Gunnarr que, assim, consegue 

resgatar os bens de Unnr. Após o ocorrido, Hrútr e seu irmão Hǫskuldr dizem entre si 

que Gunnarr irá pagar pela vergonha que ele fez Hrútr passar: 
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Eles pagaram prontamente os bens. Então Hǫskuldr falou: “desfruta bem do 

que obtiveste.” “Desfrutaremos bem, pois é legítima a demanda de bens,” diz 

Gunnarr. Hrútr respondeu: “Serás repagado com mal.” “Seja como for,” diz 

Gunnarr. Hǫskuldr e os demais retornaram para sua tenda, e ele estava bastante 

perturbado e falou para Hrútr: “Será que Gunnarr nunca pagará por essa 

iniquidade?” “Não será assim,” diz Hrútr, “certamente que ele pagará, e nisso 

não haverá para nós nenhuma vingança nem glória. Todavia, é mais provável 

que ele venha para a nossa estirpe atrás de amizade.” Eles encerraram então a 

conversa247. 

  

Muito bela, porém de temperamento considerado muito difícil, Hallgerðr, antes 

de se casar com Gunnarr, foi viúva por duas vezes. No capítulo IX, ela se casa com seu 

primeiro marido Þorvaldr. Devido a desavenças matrimoniais, Þorvaldr é assassinado no 

capítulo XI por Þjóstólfr, o pai de criação de Hallgerðr, que é descrito como um homem 

forte que já matou muitos homens sem nunca pagar compensações pelos homicídios. Será 

Þjóstólfr responsável também pela morte do segundo marido de Hallgerðr, Glúmr, no 

capítulo XIII.  

Gunnarr se casa então com Hallgerðr que dará início a uma desavença com a 

esposa de Njáll a partir do capítulo XXXV. Essa desavença perdurará por boa parte da 

narrativa. Tudo começa quando Hallgerðr ofende Bergþóra por suas unhas retorcidas e 

Njáll por não possuir barba: 

 

Bergþóra levou à mesa a água para lavar as mãos. Hallgerðr 

segurou a mão de Bergþóra e falou: “Sois um belo casal, tu e Njáll: tu tens 

unhas retorcidas em todos os dedos, e ele é imberbe.” “Isso é verdade,” disse 

Bergþóra, “mas nenhum de nós dois culpa o outro por isso; mas teu marido 

Þorvaldr não era imberbe, e, não obstante, mandaste matá-lo.” “De pouco me 

serve,” diz Hallgerðr, “ser casada com o mais valente homem da Islândia, se 

tu não vingares isso, Gunnarr.” Ele sobressaltou e subiu na mesa e falou: “Irei 

para casa, e é mais cabido altercares com as pessoas de tua casa, e não no lar 

de outros homens, e, além disso, eu devo muitas honrarias a Njáll, e não cairei 

como um tolo em tuas incitações.” Depois disso, Gunnarr e Hallgerðr 

retornaram para casa. “Lembra-te, Bergþóra,” disse Hallgerðr, “que nós não 

encerramos isso ainda.” Bergþóra disse a ela que isso não lhe seria para o bem. 

Gunnarr não adicionou nada e retornou para Hlíðarendi, e passou o restante 

do inverno em casa. Chega agora o verão e faz-se, enfim, o tempo da 

assembleia248 

 
247 Brennu-Njáls saga, CXXIX. 
248  Brennu-Njáls saga, XXXV. 
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Após esse episódio, Hallgerðr e Bergþóra se envolvem em uma série de 

assassinatos nos quais cada uma ordena o assassinato do criado – ou homem de confiança 

– da outra. Apesar disso, a amizade de Gunnarr e de Njáll permaneceu sólida, pois eles 

buscavam sempre uma saída amigável para resolver as contendas das suas esposas. 

Hallgerðr, em determinado momento da narrativa, comete um roubo seguido de 

destruição. Na tentativa de compensar os danos causados por sua esposa, Gunnarr 

procura Otkel e faz sua oferta, não obstante Otkel pede tempo, pois deseja se aconselhar 

com Gizurr, o Branco que lhe recomenda a aceitar o acordo. Entretanto, ao ser enganado 

por Skammkell, que havia ido ao encontro de Gizurr no seu lugar, Otkel é convencido de 

que deve intimar Gunnarr pelos danos causados por Hallgerðr. Mais tarde a verdade vem 

à tona e a farsa de Skammkell é desmascarada, já que o conselho foi para que Otkel 

aceitasse o acordo. Gizurr então propõe a Gunnarr que ele mesmo julgue o caso. Gunnarr 

aceita, todavia demonstra muito ressentimento em relação a Otkel. 

Após ser ridicularizado por Skammkell, Gunnarr se envolve em uma luta matando 

Otkel, Skammkell e os seus homens. Então Gunnarr é denunciado na rocha da lei pelos 

homicídios. A partir desses acontecimentos, Gunnarr será proscrito e morto encerrando 

sua saga dentro da narrativa. 

No capítulo C, o autor insere o processo de conversão da Islândia na narrativa com 

a chegada de Þangbrandr, um missionário recém-convertido, que veio à ilha a mando do 

novo rei da Noruega, Óláfr Tryggvason, em missão de cristianização. O processo de 

conversão dura até o capítulo CV e a partir de então são inseridos episódios com 

referências ao cristianismo na saga, como o milagre de Ámundi, um recém-converso que 

volta a enxergar milagrosamente após clamar a Deus. 

A última parte da saga trata do plano de Valgarðr e Mǫrðr que influenciam os 

filhos de Njáll a cometerem o homicídio de Hǫskuldr Þráinsson e isso irá levar ao clímax 

da saga que é o incêndio da fazenda de Njáll. Kári Sǫlmundarson, sobrevivente do 

incêndio, consegue se vingar da maioria, no entanto, ao final, ele se reconcilia com o líder 

Flósi. 
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4.3. PERMANÊNCIAS PRÉ-CRISTÃS E ASPECTOS HÍBRIDOS  

 

 

            Elementos presentes na saga como presságios, adivinhações, magia, etc., deixam 

claro para nós a continuação das tradições pré-cristãs nessa sociedade e corroboram a 

assimilação de elementos originários da religião pré-cristã com o cristianismo. Alguns 

destes elementos são remodelados e combinados a conceitos equivalentes cristãos e 

alguns destes conceitos passam a trazer consigo uma carga pejorativa.  

           Nosso referencial metodológico para trabalhar com a saga de Njáll é a Análise de 

Conteúdo que, por constituir-se em uma metodologia de pesquisa usada para descrever e 

interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos, nos permitirá interpretar o 

documento em questão. Ao selecionarmos o material, coletamos os elementos 

identificados por nós como contendo traços pagãos e híbridos. A partir disso, dividimos 

esses elementos em cinco temas que são a magia, as referências a deuses pagãos, o poder 

da cruz, o presságio e a santidade. A partir destas definições temáticas, fizemos o 

levantamento das categorias, sendo o primeiro tema a magia. 

 

4.3.1. Magia 

 

 Antes de entrarmos de fato na análise da magia na saga, precisamos primeiramente 

definir o que é magia. O termo magia está ligado a um conjunto de ações que tem como 

intuito estabelecer ligações com o mundo do sobrenatural, onde o fantástico e o 

extraordinário são possíveis. Para Miguel Alexandre Coelho, magia consiste na 

capacidade de manipulação das forças naturais e espirituais pela pessoa que possui 

determinado carisma ou dom para contatar seres sobrenaturais. A magia pode ser definida 

como palavras mágicas, fórmulas, feitiços, orações e encantos que despertam no homem 

forças mentais desconhecidas249. Mauss distingue na magia três componentes: o primeiro 

 
249 COELHO, Miguel Alexandre Batista. Religiosidade Popular: Tradições, Práticas e Mitos. 2017. 

Dissertação (Mestrado Integrado em Teologia) – Faculdade de Teologia, Universidade Católica Portuguesa, 

Lisboa, p. 18. 
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é o indivíduo que pratica atos mágicos, o segundo são as representações vinculadas a estes 

atos e o terceiro são os próprios atos que são chamados ritos mágicos250.   

O termo mais comum utilizado para magia nas fontes nórdicas é fjölkynngi251. 

Existiram diversas manifestações de práticas mágicas na Escandinávia pré-cristã. Essas 

práticas eram utilizadas tanto para fins domésticos, a exemplo da magia amorosa e intento 

maléfico, como em rituais de caráter coletivo. Para um melhor entendimento, 

apresentamos, de acordo com Langer, uma relação das práticas mágicas da Era Viking: 

 

Fóstbræðralag Ritual mágico de irmandade e fraternidade sagrada. 

Spá Profecia, arte de determinar o ørlög (destino). 

Hamfar Viagem xamanista com forma de animal. 

Eftirrýn Divinação, descoberta de conhecimentos proibidos, especialmente roubos e 

injustiças.  

Níð Magia difamatória. 

Niðstong Bastão difamatório, acompanhado de uma fórmula declamada fórmali. 

Ákvaeði, 

áhrínisorð 

Magia difamatória. 

Galdr Cantos mágicos; fórmulas mágicas usadas em curas para manter a sorte, 

facilitar partos; amuletos/encantamentos com sons e cantos. 

Galdralag Métrica de cantos mágicos. 

Þorgríma Ritual mágico para causar tempestades. 

Seiðr Canto; ritual mágico de tipo adivinhatório. 

Vardlokur Canto mágico. 

 
250 MAUSS, Marcel. Esboço de uma Teoria Geral da Magia. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac 

e Naify, 2015, p. 55. 
251 LANGER, Johnni. Magia e Feitiçaria Nórdica. In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de Mitologia 

Nórdica: Símbolos, Mitos e Ritos. São Paulo: Hedra, 2015, p. 293. 
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Utiseta Técnicas para receber visões da morte. 

Sjónhverfing Prestidigitação, magia de desilusão para enganar a visão. 

Huliðshjálmar Capacete de ocultamento ou invisibilidade – camisas enfeitiçadas com 

proteção mágica. 

 
Quadro 1: relação das práticas mágicas da Era Viking252. 

 

  

As principais práticas mágicas que são citadas nas fontes escandinavas são seiðr 

(canto) e galdr (sons mágicos) 253. O seiðr era uma magia predominantemente praticada 

por mulheres, acontecia à noite e em muitos casos era descrita como um tipo de feitiço 

realizado sobre certos objetos, atribuindo a eles poderes mágicos com vistas à realização 

de ritos adivinhatórios ou assassinatos254. Já o galdr geralmente era associado a uma arte 

mágica especificamente utilizada por homens e relacionado diretamente ao deus Odin e 

se tratava de um conjunto de práticas mágicas relacionadas a cantos, runas, confecção de 

amuletos, curas, profecias e maldições. O uso deste tipo de magia podia variar 

dependendo da ocasião e era usada também com o intuito adivinhatório, além de ter 

finalidade preventiva e curativa255. 

          A partir destas definições de práticas mágicas, nós buscamos analisar as referências 

delas na saga e como são retratadas. Nós dividimos o tema magia em duas categorias: 

encantamento e sacrifício ritual. O encantamento ocorre em três momentos na narrativa, 

sendo que o primeiro evento ocorre no capítulo VI quando Hrútr, que acaba de receber 

uma herança, parte para a Noruega em busca do espólio e lá acaba envolvendo-se com a 

mãe do rei Haraldr gráfeldr, Gunnhildr. Quando Hrútr está de partida de volta para a 

Islândia para se casar, Gunnhildr lhe oferece um bracelete de ouro (gullhringur).  

 

Agora ele se apronta para zarpar rumo à Islândia, e Ǫzurr o acompanha. E, 

quando estavam já prontos para a partida, Hrútr foi ao encontro do rei e de 

 
252 LANGER, Johnni, op. cit., p. 293, nota 251. 
253 LANGER, Johnni, op. cit., p. 293, nota 251. 
254 MALTAURO, Marlon. Magia. In: LANGER, Johnni; AYOUB, Munir Lutfe (Org.). Desvendando os 

Vikings: Estudos de Cultura Nórdica Medieval. João Pessoa: Ideia, 2016, p.187. 
255 Ibidem, p. 180. 
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Gunnhildr. Ela o chamou para uma conversa particular e lhe falou: “Isto é um 

bracelete de ouro que eu te quero dar” – e cingiu com ele o braço de Hrútr. 

“Muitos bons presentes já ganhei de ti,” diz Hrútr. Ela lhe envolveu o pescoço 

com o braço e o beijou e falou: “Se eu tenho tanto poder sobre ti quanto julgo, 

condeno-te a nunca poderes obter prazer com a mulher que vais encontrar na 

Islândia, mas poderás realizar teu desejo com outras mulheres. E assim nenhum 

de nós ficará bem: tu não me confiaste a questão.” Hrútr riu e foi embora256. 

 

          Ao perceber que seu amado iria embora para se casar com outra, Gunnhildr o 

indaga sobre, no entanto Hrútr nega. Então, como sinal de vingança, Gunnhildr oferece 

o objeto mágico para Hrútr e o condena a nunca ter prazer com a mulher com quem ele 

irá se encontrar ao retornar à Islândia. Tal fato se consuma e inclusive vem a ser o motivo 

do divórcio de Hrútr. 

O segundo encantamento aparece no capítulo XII quando o autor cita o 

personagem Svanr, tio materno de Hallgerðr, que faz um encantamento para evocar a 

escuridão sobre Ósvífur e seus homens que perseguem um assassino. O encantamento 

de Svanr se resume a pegar uma pele de cabra e coloca-la sobre sua própria cabeça, 

pronunciando algumas palavras. 

 

Agora Svanr tomou a palavra, e deu um grande bocejo: “Agora as companhias 

de Ósvífr vêm nos visitar.” Então Þjóstólfr se pôs de pé num sobressalto e 

apanhou seu machado. Svanr falou: “Vem comigo até lá fora; não será preciso 

muito.” Em seguida saíram ambos. Svanr pegou uma pele de bode e envolveu-

a em sua cabeça e pronunciou: 

  

 

1. Faça-se névoa, 

       faça-se assombro, 

       e perdição a todos 

       que vêm no teu encalço257  

  

 

Em seguida se forma uma grande escuridão diante de Ósvífur o impedindo de 

enxergar qualquer coisa. Os episódios mágicos vão se sucedendo até que Ósvífur se rende. 

 
256 Brennu-Njáls saga, VI. 
257 Brennu-Njáls saga, XII. 
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 O terceiro encantamento é descrito no capítulo XXX quando é dito que Hallgrímr 

enfeitiçou258 sua alabarda de modo que nenhuma outra arma poderia lhe causar a morte, 

exceto aquela. No entanto, Hallgrímr acaba morrendo atingido pela própria arma que cai 

nas mãos de Gunnarr quando os dois estão em batalha. Na narrativa não fica claro se a 

história da alabarda enfeitiçada se trata apenas de uma lenda em torno da arma e da figura 

de Hallgrímr, que é retratado como grande guerreiro. 

 

(...) Hallgrímr possui uma alabarda que mandou enfeitiçar, de modo que 

nenhuma outra arma poderá causar-lhe a morte, exceto aquela; é próprio dessa 

alabarda que sempre que alguém por ela é morto, pode-se saber disso, pois ela 

soa alto antes; ela é, assim, muito formidável (...) 259. 

 

A única menção na narrativa a sacrifício ocorre quando Hall e Þangbrandr 

iniciam uma jornada missionária buscando converter várias pessoas na Islândia. Então, 

os habitantes da região contratam um feiticeiro denominado de Galdra-Héðinn para matar 

os missionários. Héðinn realiza um sacrifício ritual (blót) 260, pelo qual foi pago, que 

consistia em uma cerimônia coletiva relacionada aos festejos de determinados deuses. Ao 

se safar, Þangbrandr atribui esse fato a Deus como um acontecimento milagroso, 

ressaltando a superioridade da fé cristã em relação a uma prática pagã, assim, 

depreciando-a. 

 

(...) Um homem chamado Heðinn Feiticeiro morava em Kerlingardalr. Os 

homens pagãos lá pagaram a ele para que causasse a morte de Þangbrandr e 

seus companheiros de jornada, e ele subiu até Arnarstakksheiðr e fez lá um 

grande sacrifício. Quando Þangbrandr vinha cavalgando do leste, fendeu-se a 

terra sob o seu cavalo, e ele saltou do cavalo e escapou sobre o barranco, 

enquanto a terra engoliu o cavalo com todo o arreamento, e eles jamais 

tornaram a vê-lo. Então Þangbrandr louvou Deus261 

 

Na narrativa não há uma diferenciação entre os tipos de práticas mágicas que são 

realizadas, sendo todas essas práticas de magia assimiladas em apenas um único tipo, a 

 
258 O autor utiliza o termo seiða que pode tanto tratar de enfeitiçar como encantar. 
259 Brennu-Njáls saga, XXX. 
260 O blót consistia em um cerimonial público, coletivo e de caráter especialmente sazonal, conduzido 

geralmente pelo líder da comunidade – que servia como sacerdote circunstancial e não profissional 

(LANGER, Johnni, op. cit., p. 8, nota 231) 
261 Brennu-Njáls saga, CI. 
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feitiçaria ou magia, demonstrando a visão do autor em relação a esta permanência pagã 

naquela sociedade. Por não haver diferenciação entre os tipos de magia, alguns detalhes 

são deixados de lado como que tipo de ritual Héðinn realizou. Também não fica claro na 

saga se Gunnhildr é uma feiticeira, já que não sabemos se ela adquire o bracelete de 

alguém ou se foi ela mesma quem fez o encantamento. Neste ponto da questão, em relação 

ao termo feitiçaria, somente Svanr e Héðinn são tratados como feiticeiros pelo autor. O 

próprio termo Galdra, que acompanha o nome de Héðinn, refere-se ao mesmo tempo aos 

termos mágico e feiticeiro.  

Outra característica relacionada à mentalidade cristã em relação à magia naquela 

sociedade é a negatividade. De acordo com Azzurra Rinaldi, não havia uma demarcação 

definida entre o natural e o sobrenatural na Idade Média e a magia estava estreitamente 

ligada à vida quotidiana262. No entanto, ela era vista como algo negativo. Seguindo esse 

padrão, durante a saga, o autor adota uma visão negativa em relação a magia deixando 

transparecer a ética cristã. O próprio Svarn é retratado como um homem briguento e de 

trato difícil. O traço mais negativo em relação ao tema ocorre quando Héðinn é pago para 

matar Þangbrandr durante sua missão cristianizadora, sendo a magia utilizada contra a fé 

cristã.  

A prática mágica é sempre utilizada para prejudicar ou favorecer qualquer 

interesse, já que as forças mágicas podem ser entendidas como um empreendimento do 

homem para evocar mudanças vantajosas, tentando desviar ou redirecionar o andamento 

das coisas para colocá-las a seu serviço263. 

Durante a saga, a magia, negativa, faz sempre um contraponto com o milagre, 

positivo, que passa pela intervenção divina. Sendo a magia algo negativo para os clérigos, 

o modo cristão de permitir acesso ao sobrenatural se dava, sobretudo, a partir da 

realização de milagres264.  

 
262 RINALDI, Azzurra. A Superstição e a Magia na Religião Cristã da Idade Média. Revista Labirinto, 

Porto Velho-RO, ano 14, v. 20, 2014, p. 5. 
263 BRÜSEKE, Franz Josef. Mística, Magia e Técnica. In: XXVI ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 3, 

2002, Caxambu. Anais... Caxambu, 2002, p. 167. 
264 ALMEIDA, Átila Augusto Vilar de. A Crença na Magia a partir da Literatura Medieval: Estudo 

Comparativo nas Narrativas Inglesas e Francesas (1135-1200). 2017. Tese (Doutorado em História Social) 

- Instituto De Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, p. 26. 
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Um exemplo de milagre é quando o cego recém-converso Ámundi, em busca de 

compensação pela morte de seu pai, diz que, se pudesse enxergar, se vingaria cometendo 

uma vingança de sangue. Com isso, Ámundi volta a enxergar brevemente e atribui tal fato 

a Deus, demonstrando claramente que o milagre passa pela intervenção divina sendo 

responsável por reparar uma injustiça. 

 

Depois disso, ele caminhou para fora, mas, quando chegou à porta da tenda, 

voltou-se novamente para dentro da tenda; então seus olhos se abriram. Então 

ele falou: “Louvado seja Deus, meu Senhor. Agora se vê o que Ele deseja.” 

Depois disso, corre para dentro da tenda até que chega diante de Lýtingr e 

golpeia-lhe a cabeça com o machado, de tal modo que só a parte de trás da 

lâmina ficou para fora, e puxa de volta o machado; Lýtingr tombou para frente, 

e havia morrido no ato. Ámundi caminha novamente para a porta da tenda e, 

quando chega ao mesmo local onde seus olhos se abriram, eles tornaram a se 

fechar, e ele foi cego por toda a sua vida doravante265. 

 

Magia e milagre são fortemente interligados por serem associados ao sobrenatural. 

Contudo, o termo magia, tido como algo negativo, é relacionado com a religião não oficial 

e milagre, que pertence à religião oficial, é um termo aceito e facilmente associado à 

religião. Para Robson Almeida, o problema se relaciona diretamente com a figura de 

quem opera o milagre e de quem opera a magia266. O poder atribuído aos clérigos 

rivalizava sempre com os poderes reivindicados pelos especialistas da magia e os clérigos 

não deixavam de enfatizar a superioridade cristã em relação às práticas e aos agentes 

mágicos que buscavam incessantemente associar ao paganismo267.  

Apesar de magia e milagre terem uma relação bastante profunda, a magia se trata 

de uma atividade clandestina, realizada por grupos segregados em uma sociedade 

cristianizada. O milagre, por sua vez, seria um tipo de magia aceita e associada à religião. 

O milagre tem uma relação de assimilação com a magia, uma vez que é um evento 

 
265 Brennu-Njáls saga, CVI. 
266 ALMEIDA, Robson Luiz Domingues de. Magia e Milagre: Duelos Mágicos no Cristianismo Primitivo. 

2017. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) – Universidade Metodista de São Paulo - Escola de 

Comunicação, Educação e Humanidades Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião São 

Bernardo do Campo, São Paulo, p. 18. 
267 PEREIRA, Rita de Cássia Mendes. Linguagem, Saberes e Mediação Sobrenatural: Magia, Clerezia e 

Intervenção Sobre a Natureza no Cotidiano e nas Representações do Ocidente Medieval. Acta Scientiarum. 

Education, Maringá, v. 34, nº 1, 2012, p. 54. 
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sobrenatural cristão que se sobrepõe a um evento sobrenatural pagão sem o eliminar, uma 

vez que a magia ou feitiçaria ainda sobrevive na sociedade cristianizada. 

 

 

4.3.2. A relação entre Thor e Cristo e o poder da cruz 

 

 

Certa vez, Hakon Góði, rei cristão da Noruega, foi forçado por seus súditos pagãos 

a participar de um sacrifício. Ao fazer o sinal da cruz sobre sua taça, um dos homens disse 

que o rei havia feito a marca do martelo antes de beber. É claro que o sinal em forma de 

‘T’ do martelo poderia ser facilmente sugerido com a mão como o sinal da cruz. 

Possivelmente, de acordo com Hilda Ellis Davidson, isso surgiu num processo de 

imitação da prática cristã268. 

Nos tempos dos vikings, o sinal do martelo parece ter sido habitual para muitos 

usos na vida em comunidade, como quando uma criança recém-nascida era aceita dentro 

desse grupo. O sinal também era feito em cerimônias de casamento com o objetivo de 

garantir a fertilidade269. 

Caracterizado como muito forte e sempre portando sua arma, o mjölnir, Thor é o 

deus nórdico que mais se destaca por causa da rica literatura que sobreviveu na 

Escandinávia na forma de poemas e histórias em prosa.  Isso se deve ao fato de a 

Escandinávia ter sido cristianizada tardiamente mantendo Thor ainda presente na 

memória dos homens270. Essa presença é atestada na saga de Njáll através da sua 

assimilação com Cristo e igualmente através da assimilação entre seu martelo e a cruz. 

A menção à assimilação entre Thor e Cristo, demonstrando a sobrevivência de 

Thor naquela sociedade, fica clara no episódio em que uma mulher pagã chamada Steinun 

prega a sua fé ao missionário Þangbrandr que prega de volta o cristianismo a ela. Esse 

debate leva a uma disputa entre Thor e Cristo na qual Steinun diz que Thor havia 

desafiado Cristo para um duelo, entretanto Cristo não se arriscou nessa luta.  Ao ouvir 

 
268 DAVIDSON, H. R. Ellis. Thor's Hammer. Folklore, v. 76, 1965, p. 13.  
269 Ibidem, p. 11. 
270 Ibidem, p. 2. 
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isso, Þangbrandr replicou que “Thor não seria mais que terra e cinzas, tão logo Deus não 

desejasse que ele vivesse” 271. Em seguida, Steinun acusou Cristo de covardia e recitou 

dois versos revelando o episódio no qual Thor despedaçou o navio de Þangbrandr: 

 

O matador da prole da giganta  

partiu a nau do guardião de sinos,  

quebrantou-lhe o Bisonte;  

Os deuses arrastaram para a costa  

o corcel do poleiro da gaivota.  

Cristo não amparou, quando quebrou, 

a nave; e Deus, eu creio, não guardava  

tão bem de Gylfi a rena.  

 

 

De Þangbrandr, ao largo Þórr levou  

de seu sítio, de Þvinill o veado; 

a árvore fez estremecer da proa  

à costa quebrantou-a;   

nunca mais poderá esse carvalho  

do campo de Atall velejar de novo;  

a tormenta enviada por aquele espedaçou-o em cacos272.  
 

 

Ao vencer Thor, Cristo demonstraria a superioridade do cristianismo e também 

traria a necessidade de substituir uma forma religiosa por outra que atendesse aos anseios 

sociais e simbólicos das comunidades273. Ao fim, Cristo acabaria incorporando os antigos 

ideais tão valorizados pelos nórdicos: um homem cujo comportamento é heroico. 

 Os escandinavos tinham duas concepções sobre Cristo: o viam como estrangeiro 

ou como inimigo. Como estrangeiro, segundo Langer, por ser um elemento estranho a 

este contexto, a figura de Cristo foi concebida em termos de ordem jurídica: “por ser 

externo a qualquer clã, a ideia de pacto entre forças divinas e os homens não poderia 

concretizar-se”274. Desta forma, os missionários buscaram modificar esta imagem de 

Jesus o tornando um Hvita-Krist (Cristo Branco) que seria mais apropriado ao referencial 

da cultura nórdica275. 

 
271 Brennu-Njáls saga, CII. 
272 Brennu-Njáls saga, CII. 
273 LANGER, Johnni. Hvíta-Krist. In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de Mitologia Nórdica: 

Símbolos, Mitos e Ritos. São Paulo: Hedra, 2015, pp. 258-259. 
274 LANGER, Johnni, op. cit., p. 258, nota 273. 
275 Ibidem. 
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Como inimigo, Cristo era colocado em oposição às antigas divindades do panteão 

pagão. Essa descrição geralmente ocorria nas sagas e é justamente como Cristo é 

enxergado na saga de Njáll: em oposição a Thor. 

Por ser um poderoso rei dos céus, Cristo deveria cumprir a antiga função dos 

deuses nórdicos que era “combater a fome e todo problema cotidiano, perpetuar a lei e a 

ordem, criar um referencial modelar tanto de comportamento quanto de ética, perpetuar 

o equilíbrio e a ordem do universo” 276. 

Podemos apontar a relação entre Thor e Cristo também nos objetos que os 

representam, o martelo e a cruz. Essa relação aparece no episódio entre Þangbrandr e o 

berserkr277. No episódio narrado, os pagãos temem a chegada do berserkr Ótryggr e 

Þangbrandr, desejoso de converter todos aqueles homens, acaba se aproveitando da 

situação para alcançar seu intento. Então, ele lança um desafio no qual, caso o berserkr 

fosse derrotado, esses homens aceitariam a nova fé. Sendo assim, três fogueiras foram 

acesas, sendo que uma seria consagrada pelos pagãos e a outra consagrada por 

Þangbrandr que propôs que se o berserkr tivesse medo de atravessar a fogueira por ele 

consagrada, todos os homens se renderiam à nova fé. 

 

(...) Então Þangbrandr perguntou se os homens desejavam aceitar a fé, mas 

todos os pagãos se contrapuseram muito. “Farei uma proposta a vós,” diz 

Þangbrandr, “para que experimenteis qual é a melhor fé. Nós acenderemos 

três fogueiras; vós, os homens pagãos, consagrareis uma delas, eu outra, e a 

terceira restará não consagrada. Mas se o berserkr tiver medo daquela que eu 

consagrar e caminhar através da vossa fogueira, então vós recebereis a fé.” 

“Isso foi bem falado,” diz Gestr, “e anuirei a isso, falando de minha parte e da 

gente de meu lar.” E quando Gestr havia pronunciado isso, muitos outros 

anuíram, e fez-se aclamação. Contou-se então que o berserkr chegou à 

fazenda, e então foram feitas as fogueiras e elas ardiam; os homens apanharam 

então suas armas e correram para os bancos e assim aguardaram. O berserkr 

precipita-se portas adentro, armado; chega ao interior do salão e de imediato 

caminha através da fogueira que os pagãos consagraram, e depara-se com a 

fogueira que Þangbrandr tinha consagrado, e não ousou cruzar esta fogueira e 

disse que se queimava todo278.  

 

 
276 LANGER, Johnni, op. cit., p. 258, nota 273. 
277 Os berserkr são guerreiros fortes e temidos e são tradicionalmente relacionados ao culto do deus Odin. 

As sagas acabam fazendo uma imagem estereotipada e negativa desses que são descritos como assassinos 

violentos e por isso esses guerreiros são um tema bastante polêmico dentro da escandinavística. 
278 Brennu-Njáls saga, CIII. 
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Como imaginado por Þangbrandr, Ótryggr não se atreveu a atravessar a fogueira 

consagrada por ele e, a partir disso, se iniciou uma batalha com o berserkr. Então um fato 

milagroso aconteceu, pois, após ser atingido por um crucifixo, a espada de Ótryggr caiu 

de sua mão e Þangbrandr o golpeou, decepando o seu braço e, desta forma, os outros 

atacaram o matando. Sendo assim, diante de tal acontecimento, os homens aceitaram a 

nova fé.  

Podemos notar que, no embate entre Þangbrandr e o berserkr, o objetivo maior 

foi demonstrar a superioridade da nova fé em relação à antiga e junto a isso a 

demonstração do poder milagroso da cruz. 

Davidson alega que era costume usar pequenos modelos do martelo de Thor como 

amuletos no século X e estes eram geralmente encaixados ou em um anel ou em uma 

corrente torcida279. Nos mitos, o martelo de Thor preservou deuses e homens da ameaça 

do caos. Era natural que aqueles que confiassem em Thor usassem o martelo como um 

sinal de sua proteção. Isso se tornou uma prática popular no século X na Escandinávia, 

possivelmente na emulação dos crucifixos usados pelos cristãos280. 

Por ser um objeto de proteção, Þangbrandr portou a cruz como uma arma ou 

escudo em seu embate com Ótryggr demonstrando semelhança com o martelo de Thor na 

aparência e no uso. De acordo com Finnestad, a importância da cruz no processo de 

cristianização remonta a um processo de assimilação com o martelo de Thor, tanto em 

relação às semelhanças de uso quanto como um meio poderoso de proteção. Em relação 

à aparência entre os dois objetos, estudos folclóricos mostram que tais usos da cruz podem 

ser documentados até os tempos modernos281.  

O mjölnir é bastante referenciado tanto nas Eddas quanto nas sagas islandesas que 

o caracterizam com vários significados: 

 

(...) como um instrumento ritual e mágico: o martelo consagra nascimentos, 

casamentos, mortes, funerais, juramentos; assegura propriedades; consagra a 

terra e a propriedade; propicia a ressurreição e a fertilidade da vida; símbolo 

fálico; marca de fronteira; usado para localizar ladrões. Como arma: ele 

 
279 DAVIDSON, H. R. Ellis, op. cit., p. 7, nota 268. 
280 Ibidem, p. 9. 
281 FINNESTAD, Ragnhild Bjerre, op. cit., p. 267, nota 49. 
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defende o mundo, os deuses e os homens contra as forças do caos; como 

instrumento: o martelo protege contra os elementos naturais282.  

 

 

 

Imagem 5: Pingente de Fosse, Islândia, c. 1000, com o formato do martelo de Thor, contendo uma 

cruz cristã em seu centro e uma cabeça de dragão na extremidade superior. Atualmente faz parte 

do acervo do Museu Nacional da Islândia. Fonte: LANGER, Johnni, op. cit, p. 17, nota 231. 

  

 

O martelo de Thor, segundo com Sæbjørg Nordeide, também foi interpretado 

como uma reação contra a cruz cristã. No entanto, há algumas divergências sobre o objeto 

ter sido ou não uma reação contra a cruz. Descobriu-se que os achados do mjölnir eram 

mais antigos que os das cruzes cristãs, o que o levou à conclusão de que o martelo não é 

um símbolo da fase de conversão283.  

Contudo, estudos recentes de material sueco e dinamarquês concluíram que 

existem duas tradições diferentes no uso do martelo de Thor: uma antiga na qual vários 

 
282 LANGER, Johnni. Martelo de Thor (Mjöllnir). In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de Mitologia 

Nórdica: Símbolos, Mitos e Ritos. São Paulo: Hedra, 2015, p. 302. 
283 NORDEIDE, Sæbjørg Walaker. Thor’s Hammer in Norway: A Symbol of Reaction Against the 

Christian Cross. In: ANDRÉN, A.; JENNBERT, K.; RAUDVERE, C. Vägar till Midgård: Old Norse 

Religion in Long-Term Perspectives: Origins, Changes and Interactions. Lund: Nordic Academic Press, 

2006, p. 218.  
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martelos eram presos a um anel e uma mais nova na qual um único martelo era usado 

como pingente. Essas duas tradições podem ter se desenvolvido de maneira mais ou 

menos independente e o segundo uso fornece uma melhor comparação com o uso da cruz 

cristã. O pingente de martelo indicaria que o cristianismo estaria apenas se estabelecendo, 

enquanto o pingente cruzado indicaria que ele atingiu uma fase de consolidação284.  

A arqueologia, de acordo com Munir Lutfe Ayoub, assinala a existência de um 

grupo de 400 miniaturas da representação do martelo de Thor que demonstram que sua 

criação é própria de um mundo pré-cristão na dinâmica de uma relação sincrética que 

resultou no martelo como um elemento próprio do mundo nórdico285. 

O sinal cristão, assumiu, sem dúvida, grande parte da velha ideia de defesa e 

proteção oferecida pelo símbolo do martelo, já que o mjölnir havia ampliado seu poder 

sobre tudo o que tinha a ver com a vida e o bem-estar da comunidade. Com o advento da 

cruz, o martelo desapareceu gradualmente286. 

 

4.3.3. Presságio 

 

O tema com traços pré-cristãos que mais permeia a saga é o presságio. Durante 

toda a narrativa nos deparamos com episódios em que os personagens anteveem os 

acontecimentos, que também ocorrem pelo sonho ou através de visões.  É importante 

ressaltar que na saga para adivinhar o futuro não é necessário ser algum tipo de mago ou 

xamã.  

Geralmente a leitura do futuro ou dos sonhos na Idade Média era considerada obra 

do demônio, pois ver o futuro era algo que substituiria a providência divina. No entanto, 

na Saga de Njáll não se percebe nenhuma conotação de ‘demonização’ na narrativa em 

relação a esses temas. A resposta a esse fato pode ser dada por Rinaldi que diz que o 

 
284 NORDEIDE, Sæbjørg Walaker, op. cit., pp. 218-219. 
285 AYOUB, Munir Lutfe. As Assimilações e Influências entre o Martelo de Thor e a Cruz de Cristo.  

Notícias Asgardianas, nº 9, 2015, p. 29. 
286 DAVIDSON, H. R. Ellis, op. cit., p.15, nota 268. 



91 
 

estereótipo de Idade Média como um período de ‘demonização’ é, de fato, pertencente ao 

século XIV em diante287.   

São muitas as passagens da saga que retratam a previsão do futuro, como quando 

Hrútr, nos capítulos I e X, prevê o futuro da sua sobrinha Hallgerðr ou quando Njáll, no 

capítulo XXXIII, prevê o futuro de Gunnarr. Como a previsão do futuro está em maior 

número em relação à visão e ao sonho, nós selecionamos as previsões que consideramos 

mais importantes para nossa análise que são quando Njáll prevê a própria morte, no 

capítulo LV, quando Njáll faz previsões sobre a chegada do cristianismo no capítulo C e 

quando a velha Sæunn, no capítulo CXXIV, tenta destruir uma planta que, segundo suas 

previsões, será o instrumento utilizado para pôr fogo na casa de Njáll. 

Njáll prevê a própria morte durante um diálogo com Gunnarr no qual o sábio dá 

conselhos ao amigo para preservar a própria vida, pois, caso contrário, Gunnarr morreria 

cedo e não chegaria à velhice. Então, durante o diálogo, Gunnarr indaga Njáll se ele tem 

conhecimento da própria morte e Njáll responde que sabe muito bem como irá morrer: 

“Gunnarr falou: ‘Tu sabes o que causará a tua morte?’ ‘Eu sei,’ diz Njáll. ‘Que?’ diz 

Gunnarr. ‘Algo pelo que todos menos esperam,’ diz Njáll” 288. 

Njáll prevê a chegada do cristianismo no capítulo C, que é, de fato, o capítulo que 

insere a conversão na saga. Ao ouvir falar da nova religião, enquanto muitos se 

posicionam contra, Njáll tem o papel na narrativa de defender o processo de cristianização 

na medida em que ele afirma que a nova religião será muito melhor e que quem a acolher 

será bem aventurado.  

 

Então muitos falaram, de modo a Njáll escutá-los, que abandonar a antiga 

religião era coisa muito abominável. Njáll disse então: “Eu tenho a impressão 

de que a nova religião será muito melhor, e que será bem-aventurado quem a 

preferir. E se vierem até esta terra homens pregando esta religião, eu me 

pronunciarei bem sobre ela.” Ele falava assim com frequência. Ia com 

frequência para longe das outras pessoas e murmurava só consigo289. 

 

 
287 RINALDI, Azurra, op. cit., p. 13, nota 262. 
288 RINALDI, Azurra, op. cit., p. 13, nota 262. 
289 Brennu-Njáls saga, C. 



92 
 

Logo em seguida, Njáll deixa claro que receberá bem os missionários que vierem 

pregar a nova religião.  Ao prever a chegada do cristianismo e se posicionando em defesa 

do mesmo, a vidência de Njáll pode estar sendo usada pelo autor como artifício que 

confere valor à mudança de religião. 

Em outro momento em que a previsão aparece, ela é feita por uma mulher idosa 

chamada Sæunn descrita pelo autor como instruída em muitas coisas e previdente. Muitas 

das suas previsões geralmente se realizavam. Certo dia, Sæunn apanhou um bastão e foi 

até a folhagem de esparguta na qual ela começou a bater. Enquanto batia, ela dizia à planta 

que nunca florescesse por ser assim desgraçada. Ao presenciar esta cena, o filho de Njáll, 

Skarpheðinn, debochou de Sæunn que lhe confessou o motivo de tudo aquilo. Ela lhe 

disse que aquela esparguta seria futuramente usada para atear o fogo quando Njáll fosse 

queimado vivo dentro de casa junto com Bergþóra, a sua esposa.  

 

Skarpheðinn riu-se e perguntou por que ela se importunava com a esparguta. 

A velha falou: “Esta esparguta será apanhada e com ela será ateado o fogo, 

quando Njáll será queimado vivo dentro de casa junto com Bergþóra, minha 

filha de criação, – “e encharcai-a com água,” diz ela, “ou ateai nela fogo o 

quanto antes” 290. 

 

Ao ouvir a revelação, Skarpheðinn se negou a destruir a planta, já que não queria 

contrariar o destino de seu pai.  

A previsão através do sonho ocorre duas vezes na saga, uma quando Hǫskuldr tem 

um sonho no qual ele percebe que o seu irmão Hrútr foi enganado por Gunnarr para 

retomar o caso de Unnr – parenta de Gunnar e ex-esposa de Hrútr – na abertura do caso 

da reivindicação dos seus bens e novamente quando Gunnarr pressente através de um 

sonho que está sendo perseguido e prestes a cair em uma emboscada. Logo depois, ele 

sonha que viu muitos lobos sendo por eles atacado, começando uma luta ferrenha. No 

primeiro episódio temos um caso de revelação, pois Hǫskuldr descobre através de um 

sonho os planos de Gunnarr. No segundo, os sonhos de Gunnarr se concretizam quando 

ele é atacado em uma emboscada.  

 
290 Brennu-Njáls saga, CXXIV. 
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Conforme explica Fabbro, o sonho é um recurso empregado na literatura 

escandinava com frequência cumprindo várias funções na narrativa. O autor destaca que, 

mesmo servindo a uma clara função textual, as particularidades que remetem às consultas 

de sonhos deixam claro que esta forma de previsão fazia parte de uma realidade social 

importante naquela sociedade, constituindo, desta forma, uma fonte relevante para o 

estudo das mentalidades e do processo de negociação entre o paganismo e o cristianismo 

na Escandinávia medieval291. 

A previsão através da visão tem especificamente duas ocorrências na saga. A 

primeira acontece quando surge uma quantidade grande de sangue na alabarda de 

Gunnarr enquanto ele cavalga prenunciando mais uma emboscada. Ao ser indagado por 

Kolskeggr a respeito do significado, Gunnarr diz se tratar de grandes batalhas que virão. 

 

Aconteceu um fato, quando eles cavalgavam subindo o rio Rangá: surgiu 

muito sangue na alabarda. Kolskeggr perguntou o que aquilo significaria. 

Gunnarr responde que, quando um fato desses ocorria, dizia-se em outras 

terras que se tratava de chuva de sangue; – “e o fazendeiro Ǫlvir me disse que 

isso seria sinal de grandes batalhas.” 292. 

 

 A segunda ocorrência de visão acontece quando Þórðr, em companhia de Njáll, 

ao ver um bode ensanguentado andando perto do campo de feno, chama a atenção do 

sábio, que, a princípio, se questiona do porquê apenas Þórðr estaria vendo o animal. Essa 

confusão levou Njáll a supor que o bode talvez fosse o ‘espírito pessoal’ de Þórðr – os 

islandeses medievais entendiam que esses animais sobrenaturais eram espíritos protetores 

conhecidos como fylgja. A partir disto, Njáll supôs que Þórðr devia ser um homem 

condenado, já que ele viu esse espírito em um estado sangrento. Profundamente 

preocupado com seu destino, Njáll aconselhou Þórðr a permanecer em guarda na tentativa 

evitar a fatalidade, no entanto Þórðr disse que não adiantaria lutar se esse fosse seu 

destino. E de fato, a profecia de Njáll se realizou quando dois homens mataram Þórðr 

algumas noites depois.  

 

 
291 FABBRO, Eduardo. Sonhos. In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de Mitologia Nórdica. São Paulo: 

Hedra, 2015, pp. 481-482. 
292 Brennu-Njas saga, LXXII. 
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Certa vez estavam Njáll e Þórðr sentados fora de casa. Um bode tinha o hábito 

de caminhar pelo cercado, e ninguém deveria espantá-lo de lá. Þórðr falou: 

“Mas isso agora é espantoso,” diz ele. “Que é que tu vês que te parece ser 

espantoso?” diz Njáll. “Parece-me que o bode está deitado ali na baixada, e ele 

está todo ensanguentado.” Njáll declarou que lá não estava nenhum bode nem 

nada mais. “Que é aquilo então?” diz Þórðr. “Tu deves ser um homem fadado,” 

diz Njáll, “e deves ter visto a tua fylgja, e permanece alerta.” “Não será 

suficiente permanecer alerta,” diz Þórðr, “se isso me é destinado.”.293. 

 

Queremos chamar a atenção para duas questões importantes a respeitos do 

presságio na saga. A primeira é em relação ao simbolismo das visões e dos sonhos. Por 

serem simbólicos eles devem ser interpretados, porquanto a interpretação é um ponto 

central no aproveitamento desta mensagem, uma vez que uma premonição mal 

interpretada se torna inútil294. Por serem capazes de interpretar sem intermédio divino, 

aos homens que interpretam é conferido determinado poder dentro desta sociedade,  

Outra questão que surge nesse tipo de traço pré-cristão é a aceitação do destino. 

Embora Saenum tenha alertado Skarphedin sobre a morte de seu pai, ele nada faz para 

contrariar o destino do sábio. O mesmo acontece quando Njáll alerta Þórðr sobre o seu 

futuro, pois ele decide aceitar o que lhe foi designado.  

Segundo Langer, a maioria dos estudos acadêmicos sobre a concepção de destino 

entre os nórdicos pré-cristãos se divide em duas tendências. Uma se refere aos que 

acreditam numa noção fatalista, a outra se refere aos que defendem uma influência cristã 

sobre as narrativas preservadas pela literatura295.  

A perspectiva fatalista busca compreender a noção de destino como essencial ao 

pensamento mágico pagão, “inserido especialmente no papel divino de descobrir o ‘fluxo’ 

fatídico dos acontecimentos” 296. Nas sagas islandesas, ainda segundo Langer, todo 

individuo é marcado pela sacralidade do destino.  

Outra interpretação de Rudolf Simek considera bastante complicado encontrar a 

noção original de destino no pensamento pagão, já que os textos medievais que temos 

 
293 Brennu-Njáls saga, XLI. 
294 FABBRO, Eduardo. Sonhos e Visões: a cultura popular germânica pela luz dos Nibelungos. Brathair, 

v. 4, n°1, 2004, p. 39. 
295 LANGER, Johnni. Destino. In: LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de Mitologia Nórdica. São Paulo: 

Hedra, 2015, p. 125. 
296 Ibidem. 
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acesso sobre esses povos refletem abertamente as concepções cristãs sobre o futuro297. 

Logo, embora os presságios sejam traços pré-cristãos, a forma como eles são 

representados naquela sociedade demonstra que eles estão inseridos no contexto da visão 

cristã medieval.  

Apesar de o presságio se tratar de uma permanência pré-cristã, ele tem um papel 

importante quando Njáll prevê a cristianização, demonstrando que a previsão não tem 

ligação com o demônio ou seja algo negativo.  Ao utilizar a vidência para dar 

credibilidade à conversão, isso acaba por reforçar este traço pagão, atribuindo-lhe certo 

valor e ao mesmo tempo demonstrando sua aceitação e permanência nesta sociedade. 

 

4.3.4. Assimilação através da santidade 

 

 

Na saga, podemos perceber que a santidade está implícita na construção do 

personagem Njáll. O personagem, que inicialmente é pagão, carrega na sua constituição 

algumas qualidades consideradas próprias de um santo envolvendo inclusive o milagre 

após a sua morte.  

A figura do santo surge dentro do contexto da transição entre a Antiguidade 

Clássica e a Idade Média, no qual os intelectuais cristãos, ao buscarem realizar uma série 

de adaptações e reinterpretações ao discurso religioso que propagavam, produziram obras 

hagiográficas que tinham como foco retratar a figura do santo como transmissor dos 

ensinamentos cristãos. Isso se deu através da corporificação de diversos elementos bem 

vistos pela religiosidade cristã, demonstrando a partir de seus exemplos como um bom 

cristão deveria ser298.  

É importante ressaltar que o santo é uma figura mítica criada pelo próprio 

cristianismo. Ao sobrepor-se aos mitos pagãos, a vida dos santos acabou sendo uma das 

 
297 SIMEK, Rudolf, apud LANGER, Johnni (Org.). Dicionário de Mitologia Nórdica. São Paulo: Hedra, 

2015, pp. 125-126. 
298 TOMAZ, R. B. Cristianização e Construção da Santidade na Hispania Visigoda do século VII: A Virtude 

da Humildade na Vita Sancti Aemiliani e na Vita Fructuosi. In: XV ENCONTRO REGIONAL DE 

HISTÓRIA DA ANPUH-RJ, 2012, São Gonçalo - RJ. Anais do XV Encontro Regional de História da 

ANPUH-RJ. Rio de Janeiro: ANPUH-RIO, v. 1, 2012, p. 8. 
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principais ferramentas da cristianização, pois eles possuíam uma estrutura narrativa muito 

assemelhada à magia dos contos populares.  

Njáll era considerado sábio por muitos, pois era capaz de prever o futuro, além de 

ser bastante versado em leis, sendo por tudo isso extremamente respeitado. Todos iam ao 

seu encontro em busca de conselhos, dentre eles, o seu melhor amigo Gunnarr. Njáll 

frequentemente arranjava acordos pacíficos com vários personagens na Alþingi para 

evitar derramamento de sangue.  

Podemos apontar que Njáll trazia consigo uma qualidade, designada por André 

Vauchez como elemento de santidade, que é a profecia299, já que Njáll possuía a 

característica de ver o futuro. Também podemos enxergar Njáll dentro da narrativa 

através da figura do herói (pagão) que, segundo Rodrigo Tomaz, era uma característica 

dos santos como elemento híbrido de desempenho ambíguo. O seu heroísmo estava 

presente no decorrer de toda a saga como uma figura importante da narrativa atuando na 

resolução de contendas300. 

O autor da saga descreve Njáll como um ótimo conselheiro e uma pessoa bondosa, 

além de ser gentil e afável. Bruno Costa define o santo como uma pessoa virtuosa, 

bondosa, de conduta exemplar, irrepreensível ou aquele que é digno de veneração e 

respeito. O santo se torna modelo de fé, virtude, amor, oração e de sacrifício próprio, não 

seguindo um objetivo de felicidade pessoal301. É o ser humano que edifica a sua própria 

santidade optando pelo caminho correto e praticando atividades terrenas e espirituais302. 

              Outro elemento que corrobora a santidade de Njáll é o martírio, pois ele sabe que 

vai morrer e aceita o seu destino303. Em geral, os santos conseguem até prever a própria 

morte e o martírio é o símbolo máximo de um tipo de santo, o mártir, sendo também o 

 
299 VAUCHEZ, André. O Santo. In: LE GOFF, J. (Dir.). O Homem Medieval. Lisboa: Presença, 1989, p. 

224.  
300 TOMAZ, R. B. Herói e Santidade: Dois Conceitos de Análise para a Pesquisa. In: XIV ENCONTRO 

REGIONAL DE HISTÓRIA DA ANPUH-Rio: MEMÓRIA E PATRIMÔNIO, 2010, Rio de Janeiro - RJ. 

Atas do XIV Encontro Regional de História da ANPUH-Rio: Memória e Patrimônio. Rio de Janeiro: 

ANPUH-Rio, 2010, p. 6. 
301 COSTA, Bruno Abreu. Santos e Santidade. O Período Medieval. Revista de História da Sociedade e da 

Cultura, v.12, 2012, p. 450.  
302 Ibidem, p. 251. 
303 Ao saber que vai morrer, Njáll considera que esse é um destino inevitável causado pelas atitudes de seu 

filho Skarpheðinn ao assassinar o chefe Hǫskuldr. 
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testemunho máximo da fé304. A função dos santos era, através do exemplo dos martírios 

e das virtudes, conquistar novos adeptos para a causa de Deus305.   

            Por mais que um santo geralmente prefigure em vida os sinais dessa santidade, é 

na morte que podemos perceber o início de uma reconstituição dos elementos que 

confirmam a sua excepcionalidade.  

O momento chave no processo referente à santidade de Njáll está embutido no 

título, no qual fica claro o destino do personagem que irá morrer em um incêndio. Aqui 

entra a qualidade do milagre que envolve a preservação do seu corpo. Durante seu 

assassinato, Njáll é coberto por couro e por isso não é tocado pelo fogo. O sábio, que a 

esta altura já havia sido convertido, tem seu corpo milagrosamente preservado em meio 

às chamas. Esse fato faz forte alusão a um milagre e a sua santificação.  

 

(...) Njáll responde: “Andaremos para a nossa câmara e deitaremos em nosso 

leito.” Em seguida, ela falou com o menino Þórðr Kárason: “Tu serás levado 

lá para fora, que não hás de queimar aqui dentro.” “Outra coisa tu me havias 

prometido, vó,” diz o menino, “que nós dois jamais nos separaríamos, e assim 

há de ser, pois me parece muito melhor morrer junto contigo e Njáll.” Em 

seguida ela levou o menino para a câmara. Njáll falou para seu supervisor de 

trabalho: “Agora tu deves ver onde nós nos deitaremos e como eu faço os 

nossos preparativos, pois não pretendo mais sair daqui para parte alguma, por 

mais que a fumaça ou as chamas me assolem; tu então poderás adivinhar onde 

procurar pelos nossos ossos.” Ele disse que assim haveria de ser. Um boi havia 

sido abatido e o seu couro estava lá estirado. Njáll falou para o supervisor que 

estendesse o couro sobre ambos; ele prometeu fazê-lo. Os dois se deitam no 

leito, e colocam entre si o menino. Então ambos fizeram o sinal da cruz em si 

e no menino e entregaram seu suspiro nas mãos de Deus, e pronunciaram isso 

por último, para que os homens ouvissem. Então o supervisor apanhou o couro 

do boi e estendeu-o sobre eles e saiu de casa em seguida. Ketill de Mǫrk 

recebeu-o e puxou-o consigo para longe dos demais e perguntou tudo sobre 

seu sogro Njáll; ele contou toda a verdade. Ketill falou: “Uma grande desgraça 

atinge-nos, por compartirmos todos tamanhos infortúnios” 306. 

 

 
304 TEIXEIRA, Igor Salomão. O Tempo da Santidade: Reflexões Sobre um Conceito.  Revista Brasileira 

de História. São Paulo, v. 32, nº 63, 2012, p. 213. 
305 FORTES, Carolina. A Legenda Aurea: Datação, Edições, Destinatários e Modelo de Santidade. In: 

TEIXEIRA, Igor (Org.). História e Historiografia Sobre a Hagiografia Medieval. 1° Ed. São Leopoldo: 

Oikos, 2014, p. 5. 
306 Brennu-Njáls saga, CXXIX. 
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Ao ver o corpo de Njáll, Hjalti diz que o seu semblante e seu corpo lhe pareciam 

tão brilhantes que ele jamais havia visto algo igual, e após a contemplação do corpo, 

Hjalti declara estar ávido por transportar os ossos de Njáll para a igreja.  

 

Kári pediu a Hjalti para ir procurar os ossos de Njáll, – “pois todos crerão 

naquilo que tu contas e que tu vês.” Hjalti declarou estar ávido por transportar 

os ossos de Njáll para a igreja. Em seguida eles cavalgaram de lá, quinze 

homens ao todo. Cavalgaram atravessando o rio Þjórsá para leste e 

convocaram lá homens para juntarem-se a eles, até que tinham uma centena de 

homens com os vizinhos de Njáll. Chegaram a Bergþórshváll ao meio-dia307 

 

A referência ao semblante de Njáll pode sugerir que ele recebeu a salvação, pois 

já estava convertido, enquanto o desejo de Hjalti de transportar seus ossos para a igreja 

pode indicar um fato importante em relação aos santos que é o poder que se acredita 

emanar de seus corpos.  

Para a maioria dos homens da Idade Média, sobretudo antes do século XIII, a boa 

conservação do corpo depois da morte – sem nenhum sinal de decomposição – era 

também um critério para conferir a um homem o título de servo de Deus. Os restos mortais 

dos santos possuíam a admirável capacidade de poderem ser divididos sem perderem a 

sua eficácia, ou seja, os poderes que tinham recebido de Deus no momento da sua morte 

bendita. Esses eram os fundamentos implícitos do culto das relíquias308. A evidência 

maior se dava pela definição dos milagres realizados através das relíquias corporais dos 

santos que fortaleciam a credibilidade do santo junto às massas309.  

Sendo objeto de culto e de prestígio, a posse das relíquias do santo garante a 

perpetuação de sua memória viva, uma ponte que liga os vivos aos mortos. A própria 

origem da devoção às relíquias está ligada aos jazigos dos mortos considerados 

especiais310. 

 
307 Brennu-Njáls saga, CXXXII. 
308 VAUCHEZ, André, op. cit., p. 299. 
309 NASCIMENTO, Renata Cristina de Sousa. A Santidade Enquanto Fenômeno Histórico: A Construção 

de um Conceito. Fragmentos de Cultura, Goiânia, v. 27, n° 3, 2017, p. 464. 
310 _________________A Expansão Portuguesa e o Desastre de Tânger (1437): A (Re)Invenção da 

Memória. In: LEMES, Fernando Lobo; NASCIMENTO, Renata Cristina de S. Entre Europa, África e 

América: Mundos Ibéricos no Atlântico-Sul. Rio de Janeiro: Multifoco / Luminária Academia, 2017, p. 29. 
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Ao narrar os acontecimentos sobrenaturais que envolvem Njáll, fica claro o 

processo de assimilação com o culto dos santos. Njáll é retratado tanto com referências 

cristãs quanto pagãs na saga. Suas características pré-cristãs, como ser considerado um 

sábio e ter capacidade de prever o futuro, estão mescladas com características 

pertencentes ao universo cristão como a conversão e sua religiosidade – ele faz o sinal da 

cruz antes de morrer. Assim, podemos dizer que Njáll aparece como um símbolo maior 

do sincretismo religioso na saga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA I: AS PERMANÊNCIAS PRÉ-CRISTÃS E OS ASPECTOS HÍBRIDOS NA BRENNU-NJÁLL 

SAGA 

MAGIA SANTIDADE 

 

REFERÊNCIA 

AOS DEUSES 

PAGÃOS 

PODER DA 

CRUZ 

 

PRESSÁGIO 

Encantamento Sacrifício 

ritual 

Milagre: 

preservação do 

corpo  

Sobrevivência 

de Thor 

Assimilação 

entre a cruz e 

o martelo de 

Thor 

Previsão 

do futuro 

Sonho Visão 

Hallgrímr 

enfeitiça sua 

alabarda. 

Héðinn faz 

um grande 

sacrifício no 

qual a terra 

se abre sob 

Þangbrandr. 

Após o 

incêndio na sua 

casa, Njáll 

morre, porém o 

fogo não lhe 

toca. 

Disputa entre 

Steinun e 

Þangbrandr. 

 

Luta entre 

Þangbrandr e 

o berserkr 

Ótryggr. 

 

 

 

Njáll prevê 

a própria 

morte. 

Hokuldr 

sonha que o 

seu irmão 

Hrútr foi 

enganado 

por Gunnarr 

para retomar 

o caso de 

Unnr. 

Uma 

quantidade 

grande de 

sangue 

surge na 

alabarda 

de 

Kolskeggr. 

Svanr 

pronuncia 

encantamentos 

que impedem 

Ósvífur de 

enxergar. 

    Njáll faz 

previsões 

sobre a 

futura 

religião. 

Gunnarr 

sonha com 

lobos, 

antecipando 

que 

futuramente 

será pego 

em uma 

emboscada. 

Þórðr 

avista um 

bode 

ensanguent

ado.  

 

Gunnhildr 

oferece um 

bracelete 

enfeitiçado 

para Hrútr. 

    A velha 

Sæunn 

prevê qual 

planta 

(esparguta) 

será usada 

para 

colocar 

fogo na 

casa de 

Njáll. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Por não possuir nenhum plano teórico, os clérigos, desde o final da antiguidade, 

atuaram de forma muito mais prática na conversão dos povos não cristãos.  Essas práticas 

resultaram num processo de sincretismo religioso no qual os pagãos se converteram, 

contudo, sem abdicar de algumas de suas crenças religiosas. Através de resistências e 

negociações, os pagãos adotaram determinadas crenças em detrimento de outras. Nesse 

processo de interação religiosa aparece a religião popular atuando como mediadora entre 

a esfera popular e a esfera formal.  

A religião popular abrange todo o cristianismo, sejam os aspectos formais da 

religião, sejam os rituais e símbolos, ou seja, a experiência religiosa total como as crenças 

e práticas compartilhadas por grande parte dos fiéis que envolvem todo o cristianismo e 

não se contrapõem a uma religião formal. Sendo assim, a religião popular redefine o 

cristianismo, validando a importância da assimilação religiosa. 

O processo de hibridismo religioso não foi o resultado da resistência à 

cristianização. Ele fez parte, na verdade, das transformações graduais e das práticas 

culturais que levaram o cristianismo a apropriar-se de alguns costumes que foram 

gradativamente se integrando ao seu cotidiano. 

O processo de conversão e sincretismo religioso dos escandinavos foi facilitado 

pela conjuntura cultural em que a Escandinávia estava inserida através do comércio e, 

principalmente, através dos processos culturais, sociais e políticos, dentre eles o processo 

de expansão, delimitação territorial, urbanização e o processo de formação do Estado.  

O cristianismo foi aos poucos sobrepujando o paganismo na Escandinávia que foi 

suplantado cerca de 300 anos depois do início do processo de conversão. Todavia, 

elementos pré-cristãos ainda se conservaram naquelas sociedades. A inserção do 

cristianismo no norte da Europa acarretou uma ampla assimilação religiosa entre as 

antigas tradições nórdicas. 

A Islândia, dentro de um contexto de disputas entre pagãos e cristãos, se converteu 

no ano mil; no entanto, ao longo do tempo, muitos elementos pré-cristãos permaneceram 
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naquela sociedade, sendo harmonizados e acomodados à nova religião tida como oficial. 

Mesmo após cerca de 200 anos, a sociedade islandesa ainda apresentava continuações da 

sua antiga religião, pois o cristianismo absorveu muitas dessas tradições através do 

processo de assimilação.  

Na nossa análise da Brennu-Njáls saga, pudemos constatar a permanência de 

traços pagãos na sociedade islandesa do século XIII, como a magia e o presságio, que 

foram ressignificados, sendo a magia retratada como negativa – o presságio, ao contrário 

da magia, era algo de certa forma até admitido. A presença de Thor na memória do povo 

também deixa clara a lembrança da antiga religião.  

Todavia, não só os elementos pagãos foram moldados ao cristianismo. Os 

elementos como o culto aos santos e o milagre, assim como o símbolo maior do 

cristianismo, a cruz, aparecem também demonstrando, desta forma, uma constante 

assimilação religiosa e cultural naquele contexto social. 

O cristianismo não dominou a antiga religião nórdica, por assim dizer. Na 

verdade, ele foi mesclado a ela. A religião pré-cristã vivia acomodada ao cristianismo e 

o próprio cristianismo foi constituído por ela, porque os componentes pré-cristãos foram 

incorporados sofrendo transformações tanto nas suas definições, finalidades, quanto na 

sua autoridade e importância.  
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