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III CEVE – Colóquio de Estudos Vikings e Escandinavos 

 

Entre os dias 8 e 9 de outubro de 2015, aconteceu na Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) a terceira edição do maior evento de 

escandinavística no Brasil, o Colóquio de Estudos Vikings e Escandinavos 

(CEVE), organizado pelo Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos (NEVE) e 

com apoio do programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões da 

UFPB e do núcleo nordeste do Vivarium: Laboratório de Estudos da 

Antiguidade e do Medievo. 

Com a intenção de se tornar um evento anual, o colóquio, que em sua 

primeira edição ocorreu no campus Gragoatá da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) em 2012, deu continuidade aos debates ocorridos na 

segunda edição, que também sucedeu nas imediações da Universidade 

Federal da Paraíba em 2014. Tendo como norte temático a sugestão “Mitologia 

Nórdica, Ontem e Hoje”, houve sequência na proposição de novos olhares e 

interpretações sobre as fontes caras aos estudos escandinavísticos. 

Tendo sido o evento dividido em mesas e sessões de comunicações, as 

apresentações e discussões ocorreram no Auditório do Centro de Educação 

entre as 08:00 e 18:00 horas (horário de Brasília). No dia 8 de outubro, a 

primeira mesa Temas de Mitologia Nórdica coordenada pelo Prof. Dr. Johnni 

Langer, abriu oficialmente o evento com comunicações que exploraram tópicos 

relativos a representações do pós vida na cosmologia pré-cristã, os aspectos 

da oralidade no pensamento mítico e reflexões sobre a arte rupestre 

escandinava e as possibilidades interpretativas aliadas ao estudo da mitologia 

escandinava. 

A segunda mesa, Ritual e Memória na Escandinávia Medieval, foi 

coordenada pelo Prof. Dr. Fabrício Possebon e contou com apresentações 

sobre a imagética sagrada na cultura material das estelas escandinavas, o 

pensamento mágico e o folclore relevante à figura dos tilberis na Islândia 

medieval, finalizado por um apanhado teórico sobre as categorias de Rito e 

Memória aplicadas ao arcabouço arqueológico escandinavo. 

No dia 9 de outubro o Prof. Dr. Deyve Redyson Melo dos Santos 

coordenou a terceira mesa, de título Cristianismo no Medievo Nórdico. Nesta, 

aqui foram apresentadas comunicações que buscaram explorar na literatura e 
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na cultura material representações que reforçaram a circularidade da cultura 

cristã na Escandinávia medieval, nas sagas islandesas e na arquitetura 

religiosa norueguesa. 

A última mesa, foi coordenada pelo Prof. Dr. Milton Marques, Temas de 

Literatura Nórdica Medieval, na qual figuraram ideias sobre a escatologia no 

imaginário pré-cristão, as noções de verdade e mito contidas nos conjuntos de 

sagas islandesas e na Gesta Danorum. Dois aspectos da mesa valem ser 

ressaltados: a insistência na coexistência da cultura escrita e da cultura oral 

com a memória islandesa presente nas sagas e a transmissão/recepção do 

mito pela culturas latina e nórdica.  

Ademais, os Profs. Mestres André Araújo de Oliveira, Munir Lutfe Ayoub 

e Pablo Gomes de Miranda coordenaram sessões com temas variados, mas 

encaixados na perspectiva temática proposta pelo evento, sendo contempladas 

pesquisas diversas, tais como as práticas necromânticas na poética 

escandinava, as representações da cultura pré-cristã e cristã e suas 

conturbadas coexistências na saga de Eirík, o Vermelho, as influências da 

cultura nórdica na obra e vida do escritor argentino Jorge Luís Borges, além de 

trabalhos sobre o épico finlandês Kalevala e a construção do estado da 

Finlândia e a escrita etnográfica sobre a Lapônia de Johannes Schefferus. 

É necessário fazer uma menção a promoção da degustação do hidromel 

reconstituído pela Profa. Ma. Luciana de Campos, fruto de suas pesquisas em 

arqueologia gastronômica e que rendeu uma curiosa opção durante o 

tradicional coffee break em que novos contatos e debates são feitos no 

momento informal do evento. 

Por fim, salientamos o êxito do evento em atrair novos pesquisadores ao 

campo de estudos da escandinavística medieval no Brasil concomitantemente 

a apreciação de indagações e debates dos profissionais que demonstram não 

só realizar pesquisas de ponta, reconhecidas entre os pares acadêmicos 

nacionais, como também o ensejo da discussão alinhada ao nível das grandes 

produções internacionais. 

 

Prof. Me. Pablo Gomes de Miranda  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
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Site do NEVE: http://neve2012.blogspot.com.br/ 

 

NEVE no Facebook: https://www.facebook.com/groups/gruponeve/ 

 

Site do III CEVE: http://ufpb2014.blogspot.com.br/ 

 

Caderno de Resumos do Evento: 

http://ufpb2014.blogspot.com.br/p/caderno-de-resumos.html 

 

 

 

A Profa. Ma. Luciana de Campos posa com a sua filha Isolda Langer junto ao 

painel que indica as produções mais relevantes do NEVE. 
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