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A Idade Média está cada vez mais sendo redescoberta em nosso país. Dezenas de publicações, eventos e pesquisas garantem a continuidade deste interesse.1 Os estudos
sobre a Escandinávia Medieval estão ganhando maior espaço entre os novos projetos de pesquisa, que vão da iniciação científica ao mestrado em História.2 Em especial, a
recente reedição de um livro clássico, Os Vikings, do arqueólogo dinamarquês Johannes Brøndsted, garante a continuidade de uma importante referência bibliográfica
sobre a temática. Escrito originalmente em 1959, esta obra ainda possui valiosas contribuições informativas para os iniciantes nesta área, apesar de alguns aspectos
desatualizados e questionáveis ao longo do texto.
O livro foi dividido basicamente em três partes. A primeira concedendo uma síntese do processo e formação histórica dos povos escandinavos durante a Era Viking
(séculos VIII ao XI d.C.); a segunda traz elementos do cotidiano e cultura material; a terceira, aspectos básicos da religião e mitologia nórdica, além da arte e da literatura.
Na primeira parte (capítulos I a V), Brøndsted examina especialmente a questão da origem e as causas do processo de expansão dos Vikings pela Europa – um tema
muito debatido durante os anos 1950 e 1960, mas que atualmente já encontra certa interpretação unânime.3 O processo de formação e consolidação dos reinos
escandinavos é particularmente vislumbrado pelo autor respeitando as variações regionais e políticas do mundo nórdico, sempre confrontando dados históricos de
documentos medievais com fontes arqueológicas disponíveis até o final da década de 1950.4 A colonização do Atlântico Norte também é analisada pelo autor, mas não
deixa de ser curioso o fato de que a principal evidência da presença nórdica na América do Norte – o sítio canadense de L’Anse Aux Meadows, só foi descoberto em 1964,
depois da obra ter sido publicada originalmente.5 Sem dispor de estudos arqueológicos, Brøndsted concluiu que a América do Norte havia sido visitada pelos nórdicos,
utilizando apenas deduções históricas e análises cartográficas.
A segunda parte (capítulos VI a XI), que trata da cultura material e cotidiano escandinavo, é o ponto forte da obra, visto a formação arqueológica do autor. Detalhes de
armamentos, ferramentas, vestuário, transportes, habitações e sepulturas são muito bem descritos, concedendo ao leitor uma visão fidedigna da vida diária dos Vikings,
desmistificando muitos estereótipos a respeito dos escandinavos, como as imagens de bárbaros selvagens e primitivos – que utilizariam somente roupas de pele, capacetes
com chifres, alimentavam-se de carne crua, comportavam-se como trogloditas.6
A última parte (capítulos XII a XV) envolve estudos de literatura, arte e religião Viking.
Um dos trechos mais interessantes é a razoável tradução da narrativa de viagens do árabe
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que deve ser lida com restrição em seus aspectos mítico-religiosos. Carecemos de traduções
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sobre estudos acadêmicos consistentes tratando do processo de formação histórica da
Escandinávia e do paganismo nórdico.
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