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“The witch was as old as the mulberry tree 

She lived in the house of a hundred clocks 

She sold storms and sorrows and calmed the sea 

And she kept her life in a box.” 

Neil Gaiman  
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar elementos pagãos na Carta Marina 

(1539) e na Historiae Gentibus Setemptrionalibus [História dos Povos do Norte] (1555) do 

clérigo Olaus Magnus (c.1490-1557). Estes elementos são entendidos enquanto uma série de 

costumes, práticas e crenças que não fazem parte do cristianismo e, em muitos casos, são 

criticadas por membros da Igreja. As questões colocadas à pesquisa foram, portanto, no 

sentido de compreender de que maneira estes elementos estão representados nas fontes 

selecionadas de modo a incluir reflexões acerca do contexto cultural e também político dos 

reinos nórdicos durante o século XVI. Foram utilizadas a metodologia de Brian Harley para 

história da cartografia, na qual deve-se estudar o contexto do mapa, o contexto do autor e o 

contexto da sociedade para realizar uma pesquisa crítica tendo a cartografia como fonte. O 

fato do autor ter escrito suas obras em exílio, uma vez que a Suécia se tornou um reino 

protestante em 1527 e os membros da Igreja católica foram expulsos do reino, foi um ponto 

de partida fundamental para compreeender o discurso de Olaus Magnus acerca das regiões 

setentrionais assim como sua motivação para o produção destas obras. A ameaça luterana à 

unidade do cristianismo foi decisiva para a forma e conteúdo das Carta Marina e Historiae 

Gentibus Setemptrionalibus. 

Palavras-chave: História da Cartografia; paganismo, Olaus Magnus; 
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ABSTRACT 

This work’s aim was to analyze the heathen elements in vicar Olaus Magnus’ (c.1490-

1557) Carta Marina (1539) and Historiae Gentibus Septentrionalibus (1555). These elements 

are a series of mores, practices and beliefs that are not a part of christianity and are often 

criticized by the clergy. Therefore the questions that guided this research were in a sense of 

comprehending the representation of these elements in the sources in a way of 

including  reflections on the cultural and also political context of the Nordic kingdoms during 

the sixteenth century. The methodology was that of Brian Harley concerning the history of 

cartography, in which one must study the context of the map, the context of the author and the 

context of the society to carry out a critical research, with cartography as a source. The fact 

that the author wrote his works in exile, since Sweden became a Protestant kingdom in 1527 

and members of the Catholic Church were were expelled from the kingdom, was a 

fundamental starting point for understanding Olaus Magnus's discourse on the northern 

regions as well as his motivation for the production of these works. The Lutheran threat to the 

unity of Christianity was decisive to the form and content of the Carta Marina and Historiae 

Gentibus Setemptrionalibus. 

Keywords: History of Cartography; paganism; Olaus Magnus. 
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INTRODUÇÃO 

 Esta monografia teve início em uma aula da disciplina optativa Tópicos Especiais de 

História da Cartografia ministrada pela professora Andréa Doré em 2016. Nesta matéria tive 

contato com as mais diversas fontes cartográficas e a Carta Marina de Olaus Magnus chamou 

imediatamente a atenção. Os monstros marinhos, as cores, os detalhes do cotidiano das 

populações do norte da Europa ofereciam possibilidades de pesquisa com mapas que aliava 

meu interesse pela região representada e costumes destes povos. 

 A pesquisa inicial por bibliografia específica e informações sobre o autor revelou que 

além da Carta Marina publicada em 1539, Olaus Magnus também escrevera um livro, a 

Historiae Gentibus Septentrionalibus de 1555. Decidi, portanto, levar em conta as duas obras 

do autor e, a partir da leitura da historiografia e do primeiro contado com as fontes, percebi 

que um tema estava presente em ambas: o paganismo. 

 Considero enquanto paganismo uma série de costumes, práticas e crenças que não 

fazem parte do cristianismo. Nisto se incluem a adoração de vários deuses, e também os 

sacrifícios em sua honra, o uso de feitiços, poções e magia para iludir os sentidos, todos 

elementos que não apenas não fazem parte dos dogmas da fé cristã como são, em última 

instância, condenados por ela. A questão norteadora da pesquisa era: de que maneira o 

paganismo é representado nas obras de Olaus Magnus? 

 Desta forma, a monografia foi dividida em três capítulos para responder a este 

questionamento. O primeiro capítulo foi dedicado aos detalhes da historiografia no que 

concerne a teoria e metodologia do estudo de mapas. A disponibilidade e tipologia das fontes 

estão contidas neste tópico, assim como detalhes da vida do autor. Estes elementos, por 

fazerem parte do contexto de produção das fontes, foram determinantes  e a análise pode se 

desenvolver de maneira mais produtiva tendo em vista estas particularidades. 

 Os dois capítulos seguintes são sobre a análise das fontes. O segundo, “Práticas e 

costumes pagãos dos povos nórdicos”, teve como fio condutor os rituais e práticas pagãs 

descritas por Olaus Magnus principalmente no terceiro livro da Historiae Gentibus 

Septentrionalibus, mas também presentes na Carta Marina. 

 Por fim, o terceiro capítulo, “Marinheiros em perigo: peixes e monstros marinhos” 

aborda o caso específico de monstros marinhos. A historiografia apontava para a hipótese de 

que estes seres pudessem estar associados ao paganismo, contudo, o caso de Olaus Magnus 

revelou se distanciar de outras fontes do período ou anteriores a ele. De todo modo, estes 

monstros são parte importante do discurso de Magnus, tanto no mapa quanto em seu trabalho 
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histórico, e compreender as particularidades destas representações acrescentou na análise e 

propostas de interpretação das obras do autor. 
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I – MAPAS E RELATOS NA SUÉCIA DA REFORMA 

I.1 – DISCURSOS CARTOGRÁFICOS 

Na sociedade contemporânea os mapas podem apresentar diversas funções práticas 

que os tornam parte de nosso dia-a-dia, seja para viagens, locomoção, localização espacial; a 

existência de tal instrumento facilita muito estas tarefas. Contudo, tal como livros, jornais, 

filmes e pinturas, os mapas também podem ser explorados pelos historiadores como fontes 

históricas especialmente reveladoras de seu contexto de produção. Neste sentido, para que os 

historiadores passassem a efetivamente analisar criticamente a cartografia, foi preciso 

desconstruir uma série de visões acerca dos mapas consolidadas ao longo dos anos, 

notadamente a noção de que os mapas, como Carla Lois explicita e critica, são uma 

“representación a la escala del real”
1
 [representação em escala do real], ou um espelho da 

realidade. 

A garantia de que a representação cartográfica é a realidade, a verdade, foi responsável 

por negligenciar produções que não pudessem ser enquadradas nos parâmetros de exatidão 

exigidos pela ciência moderna. Desta forma, mapas considerados inacurados se tornaram 

provas do atraso técnico dos cartógrafos modernos em comparação aos contemporâneos. 

Além disso, as decorações tão comuns à cartografia dos séculos XVI e XVII tiveram sua 

importância desmerecida e eventuais monstros marinhos ou seres mitológicos presentes nestes 

documentos foram classificados como superstições nas quais os cartógrafos do período 

acreditavam. Este tipo de julgamento é encontrado não apenas na literatura acadêmica, mas 

também em materiais didáticos, documentários e publicações voltadas ao público leigo, uma 

prática que resultou também na simplificação de um conjunto de fontes que poderiam 

enriquecer o debate historiográfico e proporcionar novas visões para temas tão longamente 

estudados. 

John Brian Harley ao perceber estas questões e inspirado pelas discussões de Foucault 

e Derrida, bem como pela “virada linguística”, propôs tratar os mapas como um discurso, 

repleto de intencionalidades e relações de poder. Esta crítica também chegou à cultura visual, 

notadamente à fotografia, e é denominada pelos estudiosos como “virada pictorial”
2
. Assim, 

Harley lança as bases para uma metodologia de análise de mapas como fontes históricas. Sua 

                                                           
1
 LOIS, Carla. Mapas para la Nación: Episodios en la Historia de la Cartografía Argentina. Buenos 

Aires: Editorial Biblos, 2014, p. 30. 
2
 Ibidem, p. 35.  
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proposta é a de estudar o contexto do mapa, o contexto do autor e o contexto da sociedade
3
. 

Desta forma seria possível, segundo Harley, perceber as intenções do autor ao produzir tal 

obra, seus silêncios, intencionais ou involuntários, e as relações de poder exercidas pelo mapa 

ou presentes nele, em suma, proporciona uma abordagem mais complexa da cartografia. 

Neste sentido, o início da publicação em 1987 do projeto History of Cartography por 

John Harley e David Woodward foi um marco para o desenvolvimento de pesquisas que 

utilizassem a cartografia como fonte crítica de análise e não como mera ilustração aos textos, 

ou demonstração da evolução técnica da prática cartográfica. Ambos afirmam que “This 

History of Cartography was born of a belief in the importance of maps, and their underlying 

cartographic concepts and techniques, in the long-term development of human society and 

culture”
4
[Esta História da Cartografia nasceu da crença na importância dos mapas, de seus 

conceitos e técnicas cartográfica subjacentes, no desenvolvimento a longo prazo da sociedade 

e cultura humanas]. Na tentativa de dar conta de uma definição tão ampla da coletânea, os 

editores selecionaram trabalhos que abordam diferentes localidades e períodos históricos e 

alguns de seus volumes são dedicados à cartografia árabe e sul-asiática (primeiro livro do 

segundo volume), oriental (segundo livro do segundo volume) e cartografia africana, 

americana e da Oceania (terceiro volume do segundo livro), de modo a possibilitar uma base 

para estudos nas diversas regiões do planeta. Na introdução do primeiro volume, Harley 

sintetiza os propósitos de tal fazer histórico bem como o objeto de estudo desta área 

historiográfica, para então realizar uma contextualização histórica dos mapas em diferentes 

sociedades. 

The principal concern of the history of cartography is the study of the map in 

human terms. As mediators between an inner mental world and an outer 

physical world, maps are fundamental tools helping the human mind make 

sense of its universe at various scales. Moreover, they are undoubtedly one 

of the oldest forms of human communication. There has probably always 

been a mapping impulse in human consciousness, and the mapping 

experience - involving the cognitive mapping of space - undoubtedly existed 

long before the physical artifacts we now call maps. For many centuries 

maps have been employed as literary metaphors and as tools in analogical 

thinking
5
. 

                                                           
3
 HARLEY, Brian. La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografia. 

Comp. De Paul Laxton. Trad. Leticia García Cortés, Juan Carlos Rodríguez, México: FCE, 2005. 
4
 HARLEY, B.; WOODWARD, D. The History of Cartography, vols. I-IV, Chicago, The Chicago 

University Press, 1987-1995. P. XV. 
5
 Ibidem, p. 1. 
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[O principal interesse da história da cartografia é o estudo do mapa em 

termos humanos. Como mediadores entre o mundo mental interior e o 

mundo físico exterior, mapas são ferramentas fundamentais que ajudam a 

mente humana a construir um sentido para seu universo em várias escalas. 

Além disso, eles são indubitavelmente uma das mais antigas formas de 

comunicação humana. Provavelmente sempre existiu na consciência humana 

um impulso em mapear, e a experiência de mapear - envolvendo o 

mapeamento cognitivo do espaço - sem dúvida existia muito antes dos 

artefatos que agora nós denominamos mapas. Por muitos séculos, os mapas 

foram utilizados como metáforas literárias e ferramentas no pensamento 

analógico]. 

 Ainda que Harley seja uma base fundamental para a História da Cartografia atual, sua 

metodologia já foi questionada e novas abordagens são propostas. Carla Lois, por exemplo, 

denuncia no autor uma preocupação excessiva em relação ao controle exercido pelos mapas, 

especialmente no que diz respeito ao seu uso político (em prol do Estado)
6
.  A necessidade de 

se delinear uma teoria para a História da Cartografia é um tema recorrente em eventos e 

palestras sobre o assunto, de forma a retomar as discussões, enriquecê-las e também fazer 

oposição aos trabalhos que ainda abordam a cartografia como uma ilustração sem um trabalho 

de análise crítica da mesma. 

Os novos temas continuam a interessar os estudiosos e novas metodologias se 

apresentam, alguns dos quais já indicados por Harley e Woodward ainda que de maneira 

superficial. É o caso do estudo de mapas literários que acompanham criações de mundos 

imaginários
7
. As recomendações de Harley em seus ensaios, de que é preciso ter em conta o 

contexto do mapa analisado, o contexto do autor e o contexto da sociedade, assim como estar 

sensível às intenções dos mapas, sejam elas deliberadas ou não, para que a análise seja mais 

complexa, são ainda um ponto de partida para a pesquisa com base nestas fontes. Contudo, as 

críticas ao trabalho de Harley também contribuem para novas abordagens e um refinamento 

da metodologia em relação às especificidades de cada mapa trabalhado
8
. 

A partir destas discussões, bem como de uma base metodológica inicial, os elementos 

decorativos dos mapas, desde monstros marinhos a castelos, santos, seres mitológicos, 

                                                           
6
 LOIS, Carla. op. cit. 

7
 BUSHELL, S. The Slipperiness of Literary Maps: Critical Cartography and Literary Cartography. 

Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, Toronto, 

v. 47, n. 3, p.149-160, 2012. 
8
 A ideia de que o mapa seria a representação da realidade não pode ser desconstruída quando se trata 

de mapas literários de localidades ficcionais, por exemplo. É preciso outra metodologia que dê conta 

deste tipo de documentação, ainda que pertencente ao âmbito cartográfico. Ver BUSHELL, S. op. cit. 
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amazonas, navios e sereias, se tornaram um tema de pesquisa tão legítimo para a História da 

Cartografia quanto aqueles tidos como mais políticos, como a cartografia a serviço dos 

impérios europeus, e científicos, como a acurácia dos mapas. É nesta perspectiva que o 

presente trabalho se desenvolve, concentrando-se na obra de Olaus tendo em vista os 

elementos decorativos. 

A decoração dos mapas é um aspecto importante que deve ser levado em consideração 

pelo historiador ao se deparar com uma fonte que apresenta tal elemento. A proliferação de 

trabalhos neste sentido denota a impossibilidade de se criar uma regra para as representações. 

Mesmo aquelas que fazem referência a um tema comum, como as sereias, podem ter 

significados completamente distintos se examinados detidamente.  

I.2 – O BISPO NO EXÍLIO 

Olaus Magnus nasceu em Linköping (c.1490) na Suécia, e seus estudos se deram tanto 

na Suécia quanto, entre 1510 e 1517, nas regiões germânicas. Os autores não apresentam 

divergências em relação à sua trajetória, mas alguns enfatizam seu papel como agente 

diplomático do rei Gustav Vasa, enquanto outros preferem versar sobre sua educação
9
. As 

informações são bastante fragmentárias, sabe-se que ele passou um ano (1518-1519) no norte 

da Suécia e Noruega lutando contra populações convertidas ao luteranismo e vendendo 

indulgências. Quando retornou à Estocolmo, Magnus se tornou vigário e estava na cidade em 

novembro de 1520 quando o rei dinamarquês, Cristiano II, se vingou de uma rebelião sueca 

massacrando cerca de cem rebeldes dentre os quais se incluíam membros da nobreza e do 

clero
10

. 

 A história sueca do século XVI foi marcada por uma grande instabilidade política e 

econômica. Isso se deveu à rebelião de Gustav Eriksson contra a soberania da Dinamarca 

sobre o reino sueco, que estava acordada pela União de Kalmar desde 1397
11

. Contudo, a 

União não foi capaz de atenuar os conflitos e diferenças políticas e culturais, que emergiam de 

tempos em tempos. O rebelde sueco foi coroado como Gustav Vasa em 1523 e nomeou, no 

                                                           
9
 ROSSBY, H. Thomas; MILLER, Peter. Ocean Eddies in the 1539 Carta Marina by Olaus Magnus. 

Oceanography, [s.l.], v. 16, n. 4, p.77-88, dez. 2003; BALZAMO, Elena. Le "heureux hasard": A 

propos de la redécouverte de la Carta marina. Journal Of Northern Studies, [s.l.], v. 1, n. 1, p.53-78, 

2008. 
10

 Idem. 
11

 Grande parte da historiografia concorda que a União foi realizada tendo em vista os interesses 

econômicos e políticos de fortalecimento da região. Ver KIRBY, David. Northern Europe in the Early 

Modern Period: The Baltic World 1492-1772. Nova York: Routledge, 1990. 
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mesmo ano, Johannes Magnus, irmão de Olaus e também um membro da hierarquia 

eclesiástica, arcebispo da Suécia, confirmado pelo papa Clemente VII
12

. A partir de 1524, o 

rei enviou os irmãos em diversas missões diplomáticas, especialmente nos Países Baixos, e 

nos reinos alemães (Bremen, Cracóvia, Hamburgo). Em parte isso se devia às negociações 

econômicas com a Liga Hanseática, responsável por grande parte do comércio no Mar do 

Norte durante o século XVI. 

 Em 1527 o luteranismo se tornou a religião oficial da Suécia de modo que Johannes e 

Olaus, contrários à Reforma, foram impedidos de retornar ao reino e tiveram seus bens 

confiscados pelo rei. Historiadores sugerem que as missões diplomáticas foram arranjadas de 

modo que Gustav Vasa, livre das maiores autoridades da igreja católica no reino, pudesse 

realizar a conversão sem grandes oposições e se tornar independente do Papa. A Suécia não 

foi o único reino escandinavo a ter o luteranismo como religião oficial, em 1537 Noruega e 

Dinamarca também aderiram ao protestantismo
13

. 

 Assim, Johannes e Olaus Magnus viveram boa parte de suas vidas em Roma, 

ocasionalmente viajando para regiões alemãs, sob a proteção da Igreja e suas obras acerca dos 

reinos escandinavos foram desenvolvidas e publicadas em um contexto de exílio. Olaus 

Magnus morreu em Roma em 1557, dois anos após a publicação de seu livro histórico. 

I.3 – RELATOS SOBRE OS POVOS DO NORTE 

 Olaus Magnus é o autor de duas obras de grande importância para o conhecimento que 

se tinha sobre os reinos do norte europeu durante o século XVI: a Carta Marina de 1539 e a 

Historiae Gentibus Septentrionalibus [História dos povos do norte] publicada em 1555 e que 

desenvolve muitos dos elementos presentes no mapa. Ambas as fontes foram utilizadas para a 

produção desta monografia. 

                                                           
12

 Gustav Trolle, o arcebispo anterior, havia sido exilado após Gustav Vasa tomar o poder. 
13

 KIRBY, David. op. cit. 
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Carta Marina 

 

Fig. 1. Fac-símile colorido da Carta Marina (1949) de Olaus Magnus. De uma versão digital 

disponibilizada online pela James Ford Bell Library, University of Minnesota, Minneapolis. 
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Fig. 2 - Carta Marina de Olaus Magnus, 1972 (1539), Estocolmo, Sveriges nationalbibliotek, estante 

Kob 1 ab). Disponível em: https://www.wdl.org/pt/item/3037/. Acesso em: 17 de novembro de 2017. 

 A Carta Marina foi produzida, assim como os demais trabalhos de Magnus, em um 

contexto de exílio forçado, e foi publicada em 1539 em Veneza sob o patrocínio do patriarca 

da cidade, Hieronimo Quirino, a quem a Carta foi dedicada. Este mapa foi idealizado pelo 

autor embora não se saiba com certeza se teria sido o próprio Olaus Magnus a fazê-lo. O 

mapa foi gravado em nove placas de madeira (marcadas com as letras A-I), possui 1,70m de 

largura e 1,25m de altura e demorou cerca de doze anos, desde sua concepção à publicação 

final, para ser terminado
14

. Seu título completo é Carta marina et Descriptio 

septemtrionalium terrarum ac mirabilium rerum in eis contentarum, diligentissime elaborata 

Annon Domini 1539 Veneciis liberalitate Reverendissimi Domini Ieronimi Quirini [Uma 

mapa marinho e descrição das terras setentrionais e suas maravilhas, cuidadosamente 

elaborado no ano de 1539 de Nosso Senhor em Veneza por meio da generosidade do 

reverendíssimo senhor Hieronimo], embora pesquisadores como John Granlund afirme que 

este provavelmente foi um título resultante de discussões entre Magnus e os cartógrafos de 

Veneza, uma vez que em seu trabalho histórico o autor se refere ao mapa constantemente 

como Carta Gothica
15

. Além do mapa, foi publicado no mesmo ano um comentário que o 

acompanha em alemão, italiano e latim (Opera Beue). 

 Existem duas cópias sobreviventes deste mapa, uma em Munique, na Alemanha, e 

outra em Uppsala, na Suécia. A primeira se encontra digitalizada em um site próprio da James 

Ford Bell Library da Universidade de Minnesota (Fig. 1)
16

. Este site, para além de 

disponibilizar o acesso ao mapa também oferece informações para o público sobre detalhes 

técnicos do exemplar em questão, bem como bibliografia especializada no tema. A outra 

versão é de 1572, feita com placas de cobre e não madeira como a original, possui 52 cm de 

altura e 79 cm de largura. Está digitalizada pela Biblioteca do Congresso (EUA) em parceria 

com a Biblioteca Nacional da Suécia (Fig. 2). Apesar das diferenças físicas entre esta e a 

original, além da cor, não percebi modificações das imagens de modo que, devido à melhor 

resolução da versão de 1572, esta foi utilizada ao longo da monografia. 
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 Durante o século XVI, a cartografia possuía diversas funções na sociedade europeia. A 

Inglaterra a utilizava majoritariamente para a coleta de impostos enquanto cartógrafos de 

Portugal, Espanha e Holanda se dedicavam a mapear as descobertas do Novo Mundo
17

. A 

cartografia era intensamente patrocinada por reis, papas, pela nobreza em geral e também por 

membros de uma burguesia em ascensão. Mapas decorados se tornaram uma distinção social 

e poderiam ser expostos em galerias ou mesmo dados de presente como demais obras de 

arte
18

. Desta forma, a decoração é um elemento importante e comum na produção cartográfica 

do período e depende de fatores como a disponibilidade de materiais, especificidades de uma 

encomenda ou o desejo de tornar o mapa mais bonito aos olhos de um possível comprador; de 

modo que não é possível criar uma regra para a presença de decoração, é preciso examinar 

caso a caso. 

A Carta Marina de Olaus Magnus chama a atenção de leigos e estudiosos devido a 

sua rica decoração. Para além de retratar monstros marinhos, animais característicos dos 

reinos ao norte e seus reis, o autor incluiu em seu mapa diversas atividades relacionadas às 

regiões representadas tal como a caça às baleias, pesca no gelo, batalha naval, entre inúmeros 

detalhes, até mesmo a presença de um diabo varrendo um estábulo na sessão B do mapa.  

Os diversos estudos produzidos a partir deste documento privilegiaram diferentes 

aspectos. Chet van Duzer trabalhou os monstros marinhos em seu livro Sea monsters on 

medieval and Renaissance maps,
19

 enquanto H. Thomas Rossby, no artigo “Ocean Eddies in 

the 1539 Carta Marina by Olaus Magnus”,
20

 se dedicou aos redemoinhos oceânicos e suas 

correspondências com a realidade. Muitos autores que se interessaram por este mapa se detêm 

em elogiar sua acurácia e pesquisar quais seriam as fontes de informação, geralmente orais 

provenientes de marinheiros, para que o mapa pudesse ter tal nível de detalhamento técnico. 

Entretanto, ainda que seja importante afirmar que, de fato, a Carta Marina é acurada em um 

período em que a maior parte dos mapas do norte da Europa apresenta grandes erros em 

relação às distâncias, topografias e topônimos, a pesquisa para esta monografia não se debruça 

sobre este fator. Como já mencionado, a abordagem metodológica utilizada na análise da 
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fonte pretende se distanciar de uma História da Cartografia meramente descritiva ou centrada 

em discussões sobre exatidão ou inexatidão como um componente determinante da fonte. 

Dois elementos são imprescindíveis para compreender as condições de produção da 

Carta Marina. Primeiramente o contexto político e o patrocínio dos membros da igreja 

católica. Buisseret afirma que esta era uma prática comum na Europa dos séculos XV e XVI, 

pois os mapas eram fonte de prestígio e poder, de modo que possuir mapas e patrocinar a 

cartografia era uma atividade almejada tanto por membros da nobreza secular quanto da alta 

hierarquia religiosa
21

. Além disso, no caso específico de Olaus Magnus, um clérigo católico 

exilado de seu país de origem devido à adoção do luteranismo como religião oficial da Suécia, 

é possível que o interesse em patrocinar tal obra excedesse a curiosidade acerca de uma 

região, ainda que europeia, relativamente desconhecida pelos centros intelectuais do 

continente. Trata-se também de um posicionamento contra a conversão da Suécia, fator que 

influenciou o conteúdo do mapa e do livro publicado posteriormente, como abordarei no 

segundo capítulo. De fato, Elena Balzamo destaca as motivações da obra ao citar Magnus, que 

escreve na terceira pessoa: 

Il établit une carte de tous les royaumes du Nord et des régions avoisinantes situées 

outre-mer, afin que le Saint-Siège apostolique et tous les gens de bien puissent avoir 

une idée claire de cette grande partie du monde à la population innombrable qui s’était 

détachée de la sainte tradition apostolique
22

. 

[Ele estabelece um mapa de todos os reinos do Norte e das regiões vizinhas situadas 

além-mar, a fim de que a Santa Sé apostólica e todas as pessoas de bem possam ter 

uma ideia clara desta grande parte do mundo de inumerável população que se afastou 

da santa tradição apostólica.] 

Segundo a autora, este trecho denota a necessidade sentida por Olaus Magnus de 

chamar a atenção do papa e demais autoridades eclesiásticas católicas frente ao perigo da 

Reforma Protestante, tanto por meio da Carta Marina quanto da Historiae Gentibus 

Septentrionalibus. Ao contrário de outros reinos europeus, a Suécia, Noruega, Finlândia e 

Dinamarca foram regiões cujos esforços de cristianização se tornaram mais intensos somente 

a partir do ano 1000
23

, mas nas quais o paganismo se manteve forte. O século XIII é marcado 
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por Cruzadas para o norte e a criação de ordens teutônicas são provas das investidas cristãs e 

da tentativa de converter os povos destas localidades ao cristianismo
24

. 

O segundo elemento envolvido na produção da obra é a formação de Olaus Magnus e 

sua experiência em viagens pelo norte europeu, que contribuíram imensamente para o 

conteúdo do mapa e do livro. Ainda que as informações sobre as viagens do clérigo sejam 

poucas e fragmentárias, suas experiências garantiram contato com marinheiros que, segundo a 

literatura acadêmica sobre Magnus, foram essenciais para o desenvolvimento das obras 

posteriormente
25

. Ainda assim, nem todas as localidades possuem o mesmo nível de 

detalhamento e conhecimento por parte do autor. A Biarmia e a Lapônia são, neste sentido, 

regiões exóticas mesmo para habitantes do norte europeu. Elena Balzamo trabalha com o 

misticismo em torno destes territórios criado pelo conhecimento empírico e por especulações 

fantásticas associadas ao passado lendário do local
26

. 

John Granlund afirma que o próprio Magnus indicou talvez a sua principal fonte:  

editions and maps of Ptolemy's Geographia. From the maps incorporated in the 

editions of Ptolemy, Olaus Magnus borrowed, with a few modifications, the 

parallelogram projection; moreover, he derived therefrom support for his surmise that 

Scandinavia stretched almost as far north as the Pole itself, which he imagined to be 

located immediately north of an Insula Magneticum
27

. 

[edições e mapas da Geographia de Ptolomeu. Dos mapas incorporados nas edições 

de Ptolomeu, Olaus Magnus emprestou, com poucas modificações, a projeção em 

paralelogramo; além disso, ele derivou deste mapa o apoio para sua suposição de que 

a Escandinávia se alongava quase tanto ao norte quanto o Polo, que ele imaginava 

localizado imediatamente ao norte de uma Ilha Magnética.] 

Contudo, Granlund não deixa claro quais edições seriam estas e as demais fontes 

discutidas são posteriores à obra de Magnus, de forma que foram influenciadas por esta e não 

o contrário. Este é o caso do Mapa da Escandinávia (1532) de Jacob Ziegler que 

provavelmente teve acesso às mesmas fontes de Olaus, segundo Granlund. 
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Um elemento interessante em relação ao conhecimento geográfico é o fato de Olaus 

Magnus ter representado na Carta Marina uma passagem nordeste pela qual seria possível 

navegar até a China, o que facilitaria imensamente o comércio com o Oriente. Acreditava-se 

mais comumente naquele período que o norte da Europa era fechado por terra ou gelo. A 

Passagem do Nordeste, ou rota marítima do norte, como é denominada, embora tenha sido 

pela primeira vez comprovada no sentido oriente-ocidente no século XVII pelo navegador 

português David Melgueiro, foi questionada longamente e atestada de fato somente em 1878 

pelo barão sueco Adolf Erik Nordenskjöld
28

. 

Historia Gentibus Septentrionalibus 

 Em 1555, quando Olaus Magnus já havia sido consagrado Arcebispo de Uppsala ainda 

que no exílio, o clérigo publicou um livro cuja pretensão era desenvolver muito do conteúdo 

já apresentado na Carta Marina. Um ano antes Magnus publicou a Historia de omnibus Gothorum 

Sueonumque regibus [História de todos os reis dos godos e suecos], livro póstumo de seu irmão 

Johannes. O fato de que o trabalho histórico de Olaus Magnus foi publicado após mapa é 

interessante, pois a historiografia aponta para a hipótese de que a Historiae Gentibus 

Septentrionalibus serviu para aprofundar temas já presentes na Carta Marina. Tendo em vista 

que atualmente a cartografia é utilizada em grande medida como uma ilustração para o texto, 

sendo este a parte considerada verdadeiramente importante, é interessante notar esta diferença 

em relação ao contexto de Olaus Magnus no qual tanto a imagem quanto o texto possuem 

grande importância discursiva. O mapa é acompanhado de legenda e o texto é acompanhado 

de imagens.  

A Historiae Gentibus Septentrionalibus é dividida em 22 livros, por sua vez divididos 

em 778 capítulos, dedicados aos mais diversos assuntos, desde lendas a instruções técnicas de 

como construir uma casa a partir de ossos de baleias.  

 Apesar de utilizar uma edição de 1555 disponível online na plataforma 

http://runeberg.org no original em latim para consulta, a maior parte da leitura se deu em 

inglês em uma tradução de 1658 dedicada a Bulstrode Whitelocke, embaixador inglês na 

Suécia durante o reinado de Cristina, na intenção de contribuir para o conhecimento sobre a 
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região
29

. Esta edição, contudo, não é umas tradução completa da versão em latim, parágrafos 

e mesmo capítulos inteiros são negligenciados sem qualquer informação sobre tão escolha 

editorial. A historiografia específica tampouco oferece soluções a esta questão. A tradução em 

português foi realizada a partir destas duas versões. 

No que concerne à linguagem utilizada por Olaus Magnus em seu livro, Kerstin 

Isacson analisa, ainda que apenas em relação ao livro XV da obra, os elementos clássicos e 

não clássicos na escrita do autor
30

. Este estudo é representativo do modo como Magnus se 

utiliza do latim e denota, segundo a autora, o desconhecimento por parte do clérigo do latim 

clássico, compreendido como o latim ciceroniano. Olaus Magnus se esforça por distanciar sua 

narrativa de arcaísmos medievais mais flagrantes, mas ao mesmo tempo demonstra que não 

possui grande domínio desta língua, fato que é reconhecido pelo próprio autor em seu 

prefácio, no qual se desculpa pela linguagem e critica autores que não utilizam uma 

linguagem acessível. Isacson não afirma categoricamente se esta constatação seria um 

exemplo de falsa modéstia por parte de Magnus ou se seria uma crítica efetiva aos autores que 

se esforçaram por utilizar uma linguagem extremamente rebuscada e, portanto, pouco 

acessível mesmo a um público letrado.  

Após analisar diversas classes de palavras, morfologia e sintaxe no livro escolhido, 

Kerstin Isacson conclui que “although it was a matter of convention that the author should 

criticize his own work in his preface, Olaus Magnus no doubt felt the need to justify his 

latin”
31

 [ainda que fosse uma questão de convenção que o autor devesse criticar seu próprio 

trabalho, Olaus Magnus sem dúvida sentiu a necessidade de justificar seu latim]. 

 No que diz respeito ao gênero literário da obra em questão, encontramos diversas 

posturas da historiografia e a principal delas é a indiferença a este fator. Dentre os autores 

lidos, em sua maioria não há uma preocupação em definir o trabalho de Olaus Magnus na 

questão do gênero de escrita, o que possibilita o estudo da obra em sua singularidade, mas que 

ao mesmo tempo impede comparações com outras obras do período. Comparação que seria 

frutífera no sentido de compreender em quais pontos Magnus se aproxima e se distancia de 
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autores contemporâneos
32

. Perspectiva diferente traz Josué Villa Prieto em dois artigos em 

que analisa a cultura escandinava na baixa Idade Média a partir da concepção de que o livro 

Historiae Gentibus Septentrionalibus fosse uma cosmografia
33

. Sua intenção é comparar a 

obra de Olaus Magnus à Compendiosa Historia Hispánica (1470), de Rodrigo Sánchez de 

Arévalo, a fim de identificar os elementos pagãos comuns às duas fontes. Prieto afirma: 

El tratado de Olaus Magnus es, más que una crónica como la Compendiosa 

historia hispanica, una cosmografía general, quedando el tema histórico 

reservado para la Gothorum suenunque historia. Si las temáticas geográfica-

antropológica se circunscriben, en el caso de Arévalo, solo al primer libro, 

en el de Olaus se extienden a lo largo de los veintidós que la componen, 

resultando las informaciones muy repetitivas. Solo los libros IV y V están 

dedicados a la Historia escandinava, de fuerte contenido legendario, aunque 

también pueden encontrarse referencias históricas en el XI, brindado a las 

costumbres militares, cuando expone en ejemplos las guerras de los suecos 

contra los finlandeses, los moscovitas y los rutenos
34

.  

[O tratado de Olaus Magnus é, mais que uma crônica como a Compendiosa 

historia hispánica, uma cosmografia geral deixando o tema histórico 

reservado para a Gothorum suenunque historia. Se as temáticas geográfico-

antropológicas se circunscrevem, no caso de Arévalo, somente ao primeiro 

livro, no de Olaus se estendem ao longo dos vinte e dois que os compõem, 

resultando em informações muito repetitivas. Somente os livros IV e V são 

dedicados à História escandinava, de forte conteúdo lendário, ainda que 

também se possa encontrar referências históricas no XI, dedicado ao 

costumes militares, quando explica em exemplos as guerras dos suecos 

contra os finlandeses, os moscovitas e os russos.] 

Primeiramente, esta Gothorum Suenunque Historia, à qual o autor se refere, 

teoricamente publicada por Magnus em 1558, não é mencionada em lugar algum além do 

artigo de Prieto. Além disso, a historiografia atesta o ano de morte do autor como sendo 1557 

de modo que seria necessária a indicação de que se trata de uma publicação póstuma. O autor 

pode ter confundido a fonte com a Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum 

escrita por Isidoro de Sevilha no século VII que, entretanto, não possui conexões claras com o 
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trabalho de Olaus e tampouco poderia ser atribuída a ele; ou, mais provavelmente, Prieto 

imputou a Magnus a autoria da Historia de Omnibus Gothorum Sueonumque Regibus 

publicada em 1554 Olaus, embora seja considerada pela academia como uma obra póstuma de 

Johannes Magnus. 

Em segundo lugar, em momento algum o autor define qual é sua concepção de 

cosmografia. Mesmo que a cosmografia fosse, de fato, um gênero literário relativamente 

difundido na Europa durante o século XVI
35

, dado que Olaus Magnus nomeou seu trabalho 

uma História, é preciso esclarecer quais são os parâmetros utilizados para que a obra seja 

abordada como outro gênero. O pesquisador menciona referências geográficas e 

antropológicas como um elemento particular das cosmografias, contudo, mesmo no século 

XVI estas características não se restringem a este gênero e podem ser observadas em 

diferentes fontes históricas. 

Além de cosmografia, a palavra etnografia também é utilizada por Prieto para se 

referir a Historiae Gentibus Septentrionalibus. Esta prática não apenas ignora a concepção de 

história de Olaus Magnus, como também incorre em anacronismo visto que a etnografia é 

parte da disciplina antropológica delineada somente a partir do século XIX. Há no texto 

etnografia no sentido de que o autor se detém em descrever populações, costumes e tradições, 

porém não é produtivo para esta pesquisa utilizar um viés antropológico para a análise das 

fontes. 

 Tendo estas discussões em consideração, conduzi a pesquisa a partir da declaração do 

próprio Olaus Magnus ao intitular seu trabalho como Historia. Visto que o título escolhido 

revela as concepções que o próprio autor tinha de sua obra, assim como do gênero histórico ao 

enquadrá-la desta maneira, parece-me produtivo, e distante de possíveis anacronismos, 

analisar a obra tal como o autor a definiu. 

 O livro foi bastante difundido pela Europa se considerarmos as traduções 

subsequentes à sua publicação ainda no século XVI. Em 1561 há uma tradução para o 

italiano, intitulada Historia delle genti et della natura delle cose settentrionale, no mesmo ano 

da tradução francesa, Histoire des pays septentrionaux; a tradução holandesa, Histoire van de 

noordersche landen é publicada no ano seguinte; e em 1567 há a versão alemã da obra, 

Historien der mittnächtigen länder. A primeira tradução sueca, no entanto, realizada por 

Michaelisgillen, foi publicada em quatro partes somente entre 1909 e 1925. 
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As fontes utilizadas para a produção da Hitoriae, para além das informações de 

primeira mão e das referências clássicas obrigatórias aos homens letrados do período 

(Heródoto, Cícero, Plínio, Estrabão, Santo Agostinho e João Crisóstomo são mencionados ao 

longo do livro), são as obras de Saxo Grammaticus, autor da Gesta Danorum [Feitos dos 

Danos] da segunda metade do século XII, as anotações do irmão, publicadas por Olaus 

postumamente, e Maciej Miechowita (1457-1523), cronista de Segismundo I da Polônia e 

autor do Tractatus de duabus Sarmatiis Europiana et Asiana, de 1517
36

. 

Tal como a Carta Marina, a Historiae Gentibus Septentrionalibus é abordada em 

diferentes aspectos de sua forma e conteúdo. Elena Balzamo se dedica a analisar as 

representações de diferentes povos presentes na fonte, notadamente os lapões
37

. Josué Villa 

Prieto discute os elementos pagãos, tanto aqueles relacionados ao norte europeu quanto os 

provenientes da cultura clássica
38

. Kerstin Isacson, como abordado anteriormente, realizou um 

trabalho filológico para identificar as características clássicas e não clássicas de sua escrita
39

. 

Contudo, poucos trabalhos foram desenvolvidos nos sentido de comparar a Carta Marina e a 

Historiae Gentibus Septentrionalibus sem que o mapa se tornasse mera ilustração ao texto 

escrito, de modo que minha proposta se encontra na intersecção entre a literatura acadêmica 

concernente a uma e outra fonte. 
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II – PRÁTICAS E COSTUMES PAGÃOS DOS POVOS NÓRDICOS 

Embora este tema seja recorrente nas obras de Olaus Magnus, a historiografia 

específica pouco se deteve em sua análise. Os costumes pagãos abordados são em geral 

associados a educação de jovens nos reinos setentrionais. Josué Villa Prieto, por exemplo, 

aborda o paganismo como um fato e demonstração de que os povos nórdicos permaneciam 

fiéis à antiga crença ainda que oficialmente pertencessem à religião católica e posteriormente 

luterana
40

. O objetivo nesta monografia, para além de atestar a existência do paganismo nas 

regiões setentrionais da Europa durante o século XVI, é perceber de que maneira este 

paganismo está representado. 

Ao longo da Historiae Gentibus Septentrionalibus há diversas menções esporádicas à 

feitiçaria, ritos e deuses pagãos, geralmente associados aos tempos anteriores ao cristianismo 

condenadas por Olaus Magnus, em sua contemporaneidade. A primeira vez em que o autor 

escreve sobre isso é ao descrever a região da Biarmia, também conhecida por ser o cenário de 

inúmeras lendas escandinavas, ainda no primeiro livro da obra
41

. Ele descreve os povos da 

Biarmia como “idololatræ, & Amaxobii Scytharum more, atque in fascinandis hominibus 

instructissimi”
42

 [idólatras e carroceiros como os citas, e instruídos na fascinação dos 

homens]. Em seguida, Magnus descreve como os biarmeses cegavam ou emudeciam os 

homens por meio de feitiçaria. 

Contudo, para além de menções ao longo da narrativa, Magnus dedica o terceiro livro 

da obra ao tema da feitiçaria, intitulado De superstitiosa cultura daemonum populorum 

aquilonarium [Sobre o supersticioso culto de demônios pelos povos setentrionais]
43

. O livro 

contém vinte e dois capítulos ao longo dos quais o autor versa acerca dos rituais de bruxaria, 

histórias envolvendo reis e seres mitológicos (como sátiros), o calendário estipulado para os 

sacrifícios, oferendas e festividades e também o modo pelo qual o os praticantes de tais 

artifícios são punidos. 

Para Olaus Magnus, estas práticas pagãs, duramente repreendidas por ele como 

homem da igreja e, no momento em que escreve, arcebispo da Suécia em exílio forçado, são 

fruto da tentação de demônios, que ao fim, também serão os responsáveis pela punição destes 

“idólatras”, para utilizar a terminologia do autor. Magnus, no entanto, se esforça em muitos 
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casos, por justificar as ações dos povos pagãos utilizando-se do argumento que o mundo 

inteiro já estivera velado pela superstição e idolatria, não apenas os godos ou suecos, mas 

também gregos, romanos, persas e egípcios. Isso valia, especialmente para aqueles 

acontecimentos situados a um longo período de tempo
44

. 

O primeiro capítulo concerne especificamente os povos da Lituânia, demarcando 

geograficamente a localização dos praticantes de feitiçaria. Olaus Magnus afirma que estes 

adoravam três deuses principais: o fogo, os bosques e as serpentes.  

II.1 – FEITIÇARIA E SUPERSTIÇÕES 

De maneira geral, Olaus Magnus parece oscilar entre a veemente condenação de 

qualquer prática relacionada à magia, e acusa os povos abordados enquanto idólatras. Porém 

ele ainda justifica certas ações e não coloca em questão a existência de seres que 

consideramos atualmente como mitológicos, faunos, gigantes e dragões, por exemplo. Ele 

chega a diferenciar os verdadeiros deuses cultuados daqueles homens e mulheres que se 

aproveitavam do uso da magia para enganarem os habitantes do norte e se proclamarem 

deuses além de exigirem a postura adequada a tais. A existência e eficácia dos feitiços 

também não é um ponto interrogado por Magnus, são práticas efetivas. 

Os objetos utilizados nos ritos dos povos nórdicos são constantemente mencionados 

por Olaus Magnus. Eles podem ser objetos utilizados nos feitiços e adivinhações como ossos 

e panelas de barro. Ou ainda objetos mágicos como a capa de Ericus que teria o poder de 

invocar ventos. Há, contudo, limitações no uso e poder destes utensílios e Magnus afirma, por 

exemplo, que as pedras são imunes a feitiços de modo que não são utilizadas para este 

propósito
45

. 

II.2 – DEUSES NÓRDICOS 

Três deuses da mitologia nórdica presente nos Eddas são mencionados por Olaus 

Magnus no capítulo três intitulado “De tribus Diis majoribus Gothorum”
46

 [Sobre os três 

maiores deuses dos godos], no qual o autor menciona o irmão Johannes Magnus como sua 

fonte. Eles são Odin, Thor e Frigga. 
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Odin é comparado ao deus romano da guerra, Marte, e é considerado por Olaus 

Magnus o grande deus dos nórdicos. Ele afirma que “tarito opinionis fulgore clarus, vt ipsum 

non secus, quam datum mundo lumen omnes gentes amplecterentur, nec vllus orbis locus 

extaret (Saxone testante) qui numinis eius potentiæ non pareret”
47

 [ele é tão famoso na 

opinião dos homens, que todo o mundo deveria adorá-lo como adoram a luz, dada ao mundo, 

nem deveria existir nenhum lugar no mundo (como Saxo afirma) que não deveria obedecer ao 

poder deste deus]. A importância deste deus para os povos nórdicos é, portanto, 

inquestionável, porém, o autor da obra deixa claro que não compartilha da mesma opinião e 

utiliza como fonte Saxo Gammaticus para escrever este trecho. Devido à comparação com 

Marte, Odin seria responsável por ensinar a estes povos a arte da guerra e o pagamento 

exigido pelo deus era a morte dos cativos. A quarta-feira é dedicada a ele. 

Frigga, por outro lado, é comparada à Vênus, deusa do amor, tendo a sexta-feira 

consagrada a si ainda no tempo de Magnus. Contudo, o autor ressalta que essa deusa porta um 

arco e uma espada pois “illis terris vterque sexus semper ad arma promptissimus esset”
48

 

[nestas terras ambos os sexos estão sempre prontamente armados], de modo a distanciar 

Frigga da deusa romana. 

Thor possui o mês de janeiro e um dia da semana (provavelmente quinta-feira, embora 

Magnus não detalhe) consagrados em sua honra
49

. É dito que ele seria responsável pelos 

relâmpagos, trovões, ventos e nuvens e desta forma garantiria as colheitas tendo também o 

poder de afastar pestilências. Ele é representado portando um cetro e rodeado por doze 

estrelas em um trono, à sua direita está Frigga e à esquerda se encontra Odin. 

Esta representação dos deuses não está presente somente na forma escrita, mas a 

primeira edição da obra, em latim, contém uma imagem tal como descrita pelo autor que, 

entretanto, não é reproduzida na tradução inglesa da fonte (Fig. 3). 

No caso específico de Thor e Odin, as representações atuais destes deuses também 

possuem elementos que os caracterizam e os diferenciam. Isso pode ser encontrado em 

histórias em quadrinho, jogos, filmes e livros. Odin não possui um olho, que perdeu para 

ganhar mais sabedoria, e está sempre acompanhado por seus dois corvos Huginn 

(pensamento) e Muninn (memória ou mente). Thor é sempre representado com Mjölnir, o 
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martelo de cabo curto forjado pelos anões Brokk e Eitri e que sempre retorna ao deus
50

. Estas 

representações contemporâneas derivam da mitologia nórdica e das sagas (Eddas) que contam 

as histórias desses deuses. A partir disso, é interessante notar que o Odin e Thor de Olaus 

Magnus sejam completamente distintos do que se espera tendo a bagagem cultural baseada 

nos mitos. Mesmo no capítulo XV do quarto livro, no qual Olaus Magnus versa acerca de 

uma lei contra a matança de corvos, não há qualquer relação entre estes animais e Odin ou 

outro deus
51

. Nem o martelo nem os corvos estão presentes nas obras de Olaus Magnus, seja 

imagética ou narrativamente. 

Fig. 3 – Freya, Thor e Odin. MAGNUS, Olaus. p. 101. 

Tal como em relação aos demais assuntos perpassados pelo tema da feitiçaria ou 

bruxaria, Olaus Magnus é veemente em sua condenação aos diversos aspectos daquilo que 

considera como superstições, desde a existência de um calendário religioso, aos sacrifícios 

animais e humanos. Entretanto, ao contrário dos demais capítulos do terceiro livro, Olaus 

Magnus não menciona em nenhum momento a agência de demônios ao longo do terceiro 

capítulo, fato que pode ser interpretado com base em sua justificativa de que todos os povos 

do mundo estavam envoltos em superstições no período antigo. O que o autor parece 

condenar de maneira mais direta é a permanência destas tradições em seu contexto
52

. 
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No entanto, no capítulo seguinte, no qual Magnus discorre acerca do que denomina 

como deuses menores, o autor considera que estes iludem, por meio da feitiçaria, a mente de 

homens simples para que sejam adorados como deuses, exigindo até mesmo sacrifícios 

humanos ainda que não sejam mais que mortais
53

. Methorin e Froe são dois dos feiticeiros 

cujas ações, “pérfidas”, são duramente reprovadas. Para além da utilização do recurso 

narrativo para a condenação destes homens, Magnus relata os sofrimentos e a morte que eles 

mereceram a partir do momento em que se dedicaram à bruxaria
54

. É interessante notar que o 

quinto capítulo, intitulado “De correptione minutorum Deorum”
55

 [Sobre a correção dos 

deuses menores] não é reproduzido na tradução inglesa de modo que esta versão possui vinte 

e um capítulos no terceiro livro, um a menos que o original. Não há nenhuma indicação por 

parte dos editores ou da bibliografia especializada que sugira os motivos pelos quais tal trecho 

fora omitido. Portanto, a partir deste ponto a numeração dos capítulos segue a fonte original e 

não corresponde à versão inglesa. 

II.3 – A CONVERSÃO DOS TEMPLOS 

Olaus Magnus menciona um único templo dedicado aos deuses nórdicos situado em 

Uppsala, nos quais se realizavam os sacrifícios, oferendas e festas. Novamente neste ponto o 

autor sentiu a necessidade de justificar tais práticas por meio da comparação com os demais 

povos que também adoravam vários deuses na antiguidade. Esta antiguidade não é definida 

temporalmente, em alguns casos se trata de um período anterior ao nascimento de Jesus, 

enquanto outros poderiam ser localizados temporalmente na Idade Média, e aqueles mais 

condenáveis são os que permaneceriam até o presente do autor. Por este motivo as histórias de 

conversões de governantes nórdicos visam reforçar a necessidade de que a igreja católica 

fosse predominante
56

. 
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Fig. 4 – Templo descrito por Olaus Magnus que é em seu contexto a arquidiocese de Uppsala. À 

direita é representado um sacrifício humano. MAGNUS, Olaus. p. 104. 

 Olaus Magnus realiza um movimento similar em relação ao templo descrito. Sua 

arquitetura é intensamente elogiada, a riqueza da construção ressaltada pela utilização de 

ouro, seu propósito é condenado e, por fim, o templo é reabilitado aos olhos da Igreja ao se 

tornar a Arquidiocese de Uppsala (Fig. 4)
57

. 

Na imagem que acompanha o capítulo observamos o templo e um homem que, 

segundo a narrativa, representa o sacrifício humano realizado em uma fonte ao lado da 

edificação. 

II.4 - SACRIFÍCIOS 

 Olaus Magnus reprova os sacrifícios realizados em honra aos deuses, porém, no que 

diz respeito aos sacrifícios humanos, o autor aborda as particularidades de tal rito
58

. 

Primeiramente ele afirma que a pessoa sacrificada é vista como um mensageiro aos deuses, 

que podem aceitar ou recusar a oferenda. Portanto, deveria ser alguém cujas virtudes o 

recomendassem aos deuses e Magnus menciona casos em que membros da nobreza foram 

escolhidos por este motivo. Tratava-se de uma honra para os escolhidos
59

. 
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Contudo, se a preces não fossem atendidas, não era incomum que os homens se 

voltasssem contra os deuses, ameaçando-os na tentativa de se fazerem ouvir por meio da 

força. O autor considera esta uma atitude vã e relembra um provérbio godo antigo: “ne 

proiiciendus sit contus in cœlum , vnde densior remittitur clava”
60

 [não jogue uma lança 

contra o céu, pois uma clava mais pesada será jogada de volta]. A tradução inglesa da fonte se 

encerra com este ditado, entretanto, na primeira edição Olaus se detém em outros exemplos de 

lutas de outros povos contra os deuses (egípcios, persas, babilônios). 

II.5 – RELAÇÕES ENTRE DEUSES E SERES MÁGICOS 

Os capítulos X, XI e XII contém informações sobre faunos, irmãs do destino 

(responsáveis pelos oráculos), elfos e fantasmas
61

. Criaturas que, segundo Magnus, tentam os 

humanos a todo momento para que estes se entreguem ao desejo. Estão presentes em batalhas, 

cavernas, bosques e em círculos nos quais nenhuma grama cresce. Apesar de condenar as 

superstições dos povos que retrata em seu livro, Magnus parece ressaltar o valor de reis que se 

dedicaram à luta contra estes seres, os faunos especificamente, de modo a reabilitar a imagem 

destes homens que não se entregam às promessas falsas, mas guerreiam contra elas. 

Fig. 5 – Dança dos elfos. MAGNUS, Olaus. p. 112. 

A imagem que acompanha o capítulo XI (Fig. 5), intitulado “De Elvarum, id est, 

spectrorum nocturna chorea”
62

 [Sobre a dança dos elfos que são espectros noturnos] e que 
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representaria os faunos é significativamente similar à do demônio que varre um estábulo na 

Carta Marina, de forma que a aproximação entre estes seres é realizada tanto de modo 

discursivo quanto por meio das imagens presentes no texto e no mapa. 

II.6 –  HISTÓRIAS EXEMPLARES 

Olaus Magnus enfatizou, tanto ao longo do livro quanto em capítulos específicos, 

histórias envolvendo magia, adivinhações e guerras. Boa parte destas histórias está contida 

nos escritos de Saxo Grammaticus. As bruxas e feiticeiros são descritos como homens e 

mulheres que desejavam iludir as pessoas comuns. Suas magias seriam ligadas aos elementos 

ar, fogo, água, terra, mortos e sonhos e por meios destes as bruxas exerceriam seu poder sobre 

os sentidos de quem desejavam enganar
63

. 

Fig.6 – Bruxa é levada pelos ares por um demônio como punição por suas práticas. MAGNUS, Olaus. 

p. 126. 

A história de uma bruxa inglesa da vila de Bethelia na Inglaterra é um exemplo 

utilizado por Magnus para alertar contra a bruxaria
64

. Um dia ela teve um pressentimento de 

que seu fim estava próximo e instruiu seus filhos a amarrá-la com correntes após sua morte de 

modo que ela não poderia ser levada pelos demônios. Apesar de suas recomendações terem 

sido seguidas, seus atos em vida garantiram que a bruxa fosse carregada por demônios pelo ar. 

O arrependimento dos pecados da mãe levou os filhos sobreviventes, pois os outros haviam 

morrido como punição para a bruxa, a se tornarem frade e freira. A fonte de Olaus Magnus 

para esta história é o Speculum Historiale do frade dominicano Vicente de Beauvais que 

escreveu durante o século XII. Olaus escolheu para retratar a punição, não de uma bruxa 
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sueca ou norueguesa, mas sim, inglesa e é a imagem desta bruxa sendo carregada por um 

demônio contra a sua vontade que acompanha o capítulo XXI dedicado às punições (Fig. 6). 

Olaus afirma que os gritos da mulher por socorro foram ouvidos por muitas milhas
65

. 

 Não são somente as feitiçarias que são punidas pelos demônios invocados pelas 

mesmas pessoas que serão em última instância punidas por eles. Também os pecados contra 

os quais a Igreja católica se posicionava são mencionados por Olaus e devidamente punidos. 

É o caso dos homens que são persuadidos pelos demônios a cometerem adultério com bruxas. 

Estes seriam colados à mulheres como animais e jamais poderiam se distanciar delas
66

. 

 Por fim, Olaus Magnus encerra o último capítulo do terceiro livro, intitulado “De 

ministerio dæmonum” [sobre os feitos dos demônios] afirmando que as regiões setentrionais 

são “ubi literali sensu sedes est Satanæ”
67

 [literalmente o trono de Satanás]. O autor enfatiza 

nesta pequena frase todo o perigo aos quais as populações nórdicas estão sujeitas sem a 

liderança da Igreja Católica. 

 Além do terceiro livro do Historiae Genribus Septentrionalibus a menção mais longa 

à utilização de magia são dois capítulos do décimo oitavo livro. O primeiro intitulado “De 

Metamorphosi hominum in Lupos”
68

 [sobre a metamorfose de homens em lobos] e o segundo 

“De exemplis, in quibus homines in Lupos conuersi sunt, & è contra”
69

 [dos exemplos de 

homens que se tornaram lobos e vice-e-versa]. Nos exemplos citados por Magnus a 

transformação é almejada pelos homens que se utilizam de encantamentos para alcançá-la de 

acordo com sua vontade ou necessidade. A forma lupina permitiria a estes homens caçar com 

maior eficácia. Contudo, ao autor destaca, ao narrar a inicial descrença do duque da Prússia 

em relação a estas histórias, que estas práticas são severamente punidas, tanto por leis 

humanas quanto divinas.  

II.7 – CORRESPONDÊNCIAS ENTRE RELATO E MAPA 

 Ao contrário da Historiae gentibus septentrionalibus, a Carta Marina possui poucas 

imagens associadas a práticas pagãs. Na parte setentrional há a figura de um demônio 

varrendo um estábulo (Fig. 8), esta figura está presente no livro no capítulo já mencionado, 

“De ministerio daemonum”
70

 [sobre os feitos dos demônios]. As atividades praticadas pelos 

demônios na imagem estão em concordância com o tema do capítulo no qual Olaus afirma, 
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como mencionado no tópico anterior, que o demônio possui seu trono nos reinos 

setentrionais. Entretanto, a figura presente no livro contém mais detalhes que a do mapa (Fig. 

7).  

Fig. 7 (à esquerda) - De ministerio dæmonum. MAGNUS, Olaus. p. 127. Fig. 8 (à direita) - Detalhe da 

Carta Marina. 

A outra imagem presente nas duas fontes se refere a um culto muito específico dos 

povos que habitam as terras logo ao sul do polo: 

Rubeum etenim pannum pertica, vel hasta sursum appensum attentis 

precationibus, & cultiore ritu venerantur, divinam quandam virtutem, propter 

colorem rubeum animalium, sanguini similem, eidem inesse putantes
71

. 

[Pois eles penduram um estandarte em uma lança e, em atenção às orações e 

costumes de culto, eles o adoram pensando que existe alguma virtude divina 

nisso devido à cor vermelha que é similar ao sangue das feras. E também 

porque eles supõem que, olhando para ele, eles terão mais sucesso em matar 

as feras e beber seu sangue].  

A imagem que introduz o capítulo acerca destes povos (Fig. 9) contém detalhes como 

animais, sol, lua, estrelas, uma nuvem com chuva e raios, todos elementos adorados pela 

população. A mesma imagem, mais simplificada, já tinha aparecido na Carta Marina (Fig. 

10) com a qual compartilha o estandarte, as pessoas ajoelhadas em adoração e os ossos 

utilizados como oferendas. A diferença entre as representações, tanto no primeiro quanto no 

segundo caso, pode ser interpretada de maneira pragmática: na publicação do livro havia mais 

espaço para inserção de elementos. Estas duas imagens, do demônio varrendo o estábulo e da 

adoração ao estandarte vermelho foram as únicas presentes na Carta Marina que puderem ser 

associadas diretamente às práticas pagãs descritas por Olaus Magnus na Historiae Gentibus 

Septentrionalibus. Apesar de comporem uma amostra relativamente pequena em comparação 

com outras imagens como os monstros marinhos, por exemplo, sua presença denota que este 

tema era importante nas duas obras. 
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Fig. 9 (à esquerda) – De suppolarium hominum superstitiosa cultura. MAGNUS, Olaus. p. 98. Fig. 10 

(à direita) – Detalhe da Carta Marina de Olaus Magnus. 

Pode-se, portanto, confirmar a hipótese de que Olaus Magnus se preocupou em 

destacar uma série de elementos a fim de chamar a atenção de membros da Igreja em Roma 

para os reinos setentrionais. Tanto devido às permanências, em seu contexto, de práticas 

pagãs condenadas pela Igreja, quanto pela adoção do luteranismo como religião oficial da 

Suécia seguida pela Noruega e Dinamarca. 
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III – MARINHEIROS EM PERIGO: PEIXES E MONSTROS MARINHOS 

III.1 - PEIXES  

O vigésimo livro da Historiae Gentibus Setemptrionalibus é dedicado especificamente 

aos peixes. Os primeiros capítulos versam acerca da abundância dos peixes em diversas 

regiões setentrionais, como a Bósnia, para, em seguida, tratar dos detalhes técnicos da pesca 

das diferentes espécies. O salmão, a foca, o lúcio, e um peixe cujo nome no original em latim 

é “Lupus” enquanto na tradução inglesa o mesmo peixe é denominado “Jack”,
72

 possuem 

capítulos dedicados a cada um deles. Olaus Magnus se detém em diferenciar estas espécies, 

principalmente no que diz respeito aos seus usos (ossos, pele, carne, gordura). 

 O caso das focas é especialmente esclarecedor neste sentido. São quatro capítulos 

dedicados a estes seres, o primeiro deles sobre a pesca, o segundo continua a abordar a pesca 

e também suas utilidades físicas, o terceiro é literalmente “mais sobre esta criatura”
73

 e o 

quarto e último capítulo trata da “perplexidade daqueles que comem carne de foca na 

quaresma”
74

. 

 Em primeiro lugar, o autor sente a necessidade de explicar o nome dado em latim para 

este animal, pois Vitulus significa, em latim, bezerro:  

Vitulus marinus, qui & Helcus Latine dicitur, a similitudinem terrestris vituli 

fortitur nomen: habetque corpus durum, & carnosum, ideoque difficulter 

interficitur, nisi elisis temporibus capitis.
75

 

[Bezerro marinho, que em latim se diz Helcus, que tem seu nome pela 

semelhança com o bezerro terrestre, e possui um corpo gordo e duro, 

portanto, difícil de matar a menos que se quebre a têmpora e a cabeça.] 

Seu comportamento também é descrito pelo autor, que enfatiza a crueldade do macho 

desta espécie que mata sucessivamente suas companheiras até que em algum momento da 

vida seja morto por uma delas
76

. Em seguida, Magnus descreve de que maneira este animal é 

pescado, por meio de lanças com ganchos, e evidencia as propriedades de sua pele ao afirmar 
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que o couro é utilizado para saber as condições do mar de modo que teria alto valor para 

marinheiros: 

Nam si mare turbatum in fluctus surrexerit,& pilus similiter erectus 

exurgit:si vero mare pacificum fuerit, pilus in planum sternitur : 

sicque maris status in re insensata, & mortua deprehenditur. Bothnici 

nautæ prognosticum suscipiunt e vestitu proprio,de pelibus hujus modi 

composito, an mare tranquillum, & prospera navigatio sit speranda vel 

periculum in mari subeundum
77

.  

[Então se o mar está turbulento e alto, assim está o pelo da foca; se o 

mar está pacífico, o cabelo está plano, e assim se sabe como está o 

mar em uma pele morta. O marinheiros bósnios conjecturam por suas 

próprias vestimentas, que são feitas desta pele, se o mar estará 

tranquilo e a viagem será próspera ou se haverá perigo e naufrágio.] 

 Além das propriedades da pele, Magnus versa sobre sua carne e o comércio da gordura 

em regiões alemãs. Muitas vezes este comércio é realizado mais por meio de trocas que por 

dinheiro uma vez que este poderia ser facilmente falsificado.  

 A descrição das propriedades dos animais marinhos é seguida ao longo do vigésimo 

livro para os diversos peixes aos quais Olaus Magnus dedica um ou mais capítulos
78

. O autor 

tem um cuidado meticuloso em descrever os animais, as formas pelas quais eles são 

capturados e o uso que se faz deles posteriormente. As diferentes formas de pesca, com redes, 

cavalos, no gelo, também são abordadas em um detalhamento técnico que, segundo o autor, é 

em grande parte, proveniente de suas viagens pelas regiões e por mar, que inclui também o 

conhecimento das localidades nas quais os peixes são abundantes e as melhores épocas do ano 

para pescá-los. Além de uma breve menção à ajuda dos deuses a marinheiros
79

 e da história de 

um harpista que aparece no Rio Negro próximo a um forte finlandês e que anuncia maus 

presságios e não está diretamente relacionado aos peixes, mas sim ao ambiente aquático. Não 

há menções a eventos que consideramos hoje como sobrenaturais ou relacionados à magia e à 

religião. Pelo contrário, Olaus Magnus tem o cuidado de, nesta sessão do Historiae Gentibus 

Setemptrionalibus, oferecer informações práticas de um cotidiano marcado pela pesca. 

 É somente no penúltimo capítulo do livro que o autor alude aos monstros marinhos 

que chamam tanta atenção de cartógrafos e historiadores da cartografia no que diz respeito à 

sua Carta Marina: “Cui optime, sed temperate natura subvenit, vt vbi sint homines 
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voraciores, veluti in terris frigidis (gelu cito vrente & consumente) ibi providit de majoribus 

beluis marinis: vbi vero graciles morantur populi , pisces ordinavit tenuiores”
80

 [A natureza 

supre os homens muito, mas moderadamente, com estes peixes; mas onde os homens são 

grandes devoradores como nas terras geladas (onde o gelo rapidamente esgota e consome) ela 

os provêm  com grandes monstros marinhos; mas onde pessoas esguias vivem, ela destina 

peixes menores]. Desta forma, a presença de tais seres é justificada pelo argumento de que a 

natureza assim designou. 

III.2 – MONSTROS MARINHOS 

A questão colocada acerca da existência de monstros marinhos no Historiae Gentibus 

Setemptrionalibus é levantada devido à intensa presença destes seres na Carta Marina de 

1539. Como o livro serve em grande medida para aprofundar as informações já apresentadas 

previamente pelo mapa, é um desdobramento esperado que ele também verse sobre os 

monstros marinhos, cuja presença interessa tanto a pesquisadores acadêmicos, quanto ao 

público leigo
81

.
 
 É somente, porém, no livro XXII da obra, o penúltimo, que Olaus Magnus se 

dedica à descrição de tais seres
82

. 

 A designação monstro marinho não possui um significado único em obras medievais e 

renascentistas. Enquanto Sir John Mandeville define monstros enquanto criaturas contra a 

natureza, autores como Isidoro de Sevilha acreditavam que os monstros eram pertencentes a 

um plano divino no qual tanto adornavam o mundo quanto serviriam para ensinar aos homens 

sobre os perigos do pecado
83

. Olaus Magnus, não oferece nenhuma destas definições para os 

seres que denomina monstros. Entretanto, ele segue a tradição clássica presente deste Plínio o 

Velho de que toda criatura terrestre possui um equivalente marinho
84

. Nisto se incluem tanto 

seres reais como a foca quanto mitológicos como os cavalos marinhos que, diferentemente do 

peixe que hoje denominamos de tal forma, era efetivamente um peixe do tamanho e com a 

cabeça de um cavalo. O mesmo é válido para a vaca marinha (Fig. 11). 
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Fig.11 – Vacca marina. Detalhe da Carta Marina.  

Além de flora e fauna, a imagem humana também pode ser observada no mar, 

conforme se verifica no texto, mas sem equivalente na Carta Marina: 

Sunt & beluæ in mari quasi hominis figuram imitantes, lugubres in 

cantu, vt nereides: etiam marini homines, toto corpore absoluta 

similitudine, qui ascendere navigia nocturnis temporibus videntur: 

statimque degravari quas insederint partes compertum est, & si diutius 

permanent, etiam ipsæ naves merguntur
85

. 

[Há monstros no mar que quase imitam a figura humana, de canto 

lúgubre, como as nereidas, também homens marinhos, que possuem 

total semelhança corporal e que pela noite parecem subir nos navios; e 

é provado que onde eles se aproximam há perigo e se eles 

permanecem muito tempo os navios são afundados.] 

Geograficamente, os monstros se encontram principalmente na costa da Noruega e 

Islândia e, quando se afastam demasiadamente, causam espanto em populações que não estão 

acostumadas, nem sequer imaginam a existência de um animal tão “grandioso” e 

“monstruoso”. Em duas ocasiões, Olaus Magnus menciona eventos nos quais a aparição de 

monstros assustou ingleses
86

 (em 1532) e alemães (1537)
87

. Estes dois eventos ocorrem antes 

da publicação da Carta Marina. O historiador Chet van Duzer afirma que estas informações 

seriam provenientes de um panfleto que circulou em Roma sobre os acontecimentos
88

. O 

porco monstruoso está presente tanto no livro quanto na Carta Marina como se observa nas 

figuras 18 e 19. 

A maior parte dos monstros marinhos abordados por Olaus Magnus pertence ao grupo 

das baleias. Seu tamanho gigantesco é destacado pelo autor que, para além de descrever as 

características físicas de tais animais, também se dedica, tal como em relação aos peixes, a 
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descrever suas utilidades depois de morrer, seja por encalhamento ou pela pesca. A carne e a 

gordura são comercializadas também por mercadores alemães, e utilizadas como alimento ou 

como combustível para lamparinas e fogueiras, especialmente durante o inverno no qual não 

há qualquer luz natural. Também os ossos são utilizados como lenha, em específico os da 

cabeça, mas sua principal utilidade para os povos setentrionais é para a construção de casas
89

. 

 Olaus Magnus novamente baseia seu argumento nas disposições da natureza. Assim, 

em um local em que árvores grandes são raras, a Natureza provê os homens de materiais para 

a construção de casas
90

. Entretanto, apesar de elogiar a utilização de ossos de baleia como 

base para a construção de moradias, Olaus Magnus afirma que “dormientes inter has costas 

non alia insomnia vident, quam si continue in fluctibus marinis laborarent, aut in 

tempestatibus ad naufragium vsque periclitarentur”
91

 [aqueles que dormem entre estas 

costelas não vêem nenhum outro sonho senão que  estão sempre trabalhando nas ondas do 

mar, ou no perigo de tempestades e naufrágio], de modo que o uso de tal material não ocorre 

sem desvantagens para os moradores. 

Apesar disso, os perigos e desastres relacionados a estes monstros são parte importante da 

obra. As baleias são responsáveis por naufrágios e, caso algum pescador inadvertidamente 

fisgasse um desses monstros, era preciso cortar a linha o quanto antes para que o infortúnio não se 

abatesse sobre ele, pois além de destruir os barcos com seu peso e ferocidade, os monstros 

também possuíam controle sobre condições climáticas invocando tempestades para poderem se 

livrar de seus captores. Contudo, existe um modo pelo qual tais seres poderiam ser ao menos 

espantados, que era pelo uso de um trompete de guerra cujo som era insuportável para a maioria 

dos monstros92. 

Estes monstros não lutam apenas contra homens, mas também entre eles, o que causa 

tumultos no oceano. Entre a baleia e a orca, Olaus destaca que esta possui a vantagem sobre 

aquela devido ao seu menor tamanho, portanto, pode-se concluir que as lutas entre estes 

animais eram um espetáculo comum para marinheiros. Esta luta também está presente na 

Carta Marina (Fig. 13) e a imagem que acompanha o capítulo sobre a luta (Fig. 12) é muito 

semelhante à do mapa. A orientação dos animais está invertida, no livro a baleia espirra a 

água em suas costas enquanto no mapa a água é expelida à frente da baleia, os dentes da orca 

são maiores no mapa, mas o desenho é realizado a partir dos mesmos elementos, até o peixe 
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menor (que não é mencionado por Olaus) está representado em ambas as fontes. Apesar de 

conhecerem as baleias, a representação deste animal não se assemelha a elas. Os tubos na 

cabeça e os elementos que constituem as baleias na Carta Marina serão reproduzidos em 

mapas posteriormente. Também o peixe-espada e o peixe-serra são considerados monstros 

marinhos por Magnus, bem como um peixe que no livro é denominado como unicórnio 

(monocerote).  

Tal como o terceiro livro analisado no segundo capítulo da monografia, o livro XXI 

não está completo na versão inglesa de 1658. O original em latim possui ao todo cinquenta 

capítulos enquanto a tradução para o inglês contém apenas trinta e um. Novamente, não há 

qualquer explicação da historiografia sobre os motivos de tal omissão, tampouco é 

mencionada no prefácio da tradução a edição do texto. Seja por uma possível redução de 

gastos na impressão do livro ou adequação do texto ao contexto inglês, nenhuma informação 

sobre esta escolha é oferecida. 

Fig. 12 (à esquerda) – De pugna Balenæ contra Orcam, gravura anônima. MAGNUS, Olaus. 

p. 738. Fig. 13 (à direita) – Detalhe da Carta Marina. 

Os capítulos excluídos seguem o mesmo modelo daqueles presentes na tradução de 

1658. Descrição do monstro, as particularidades de sua captura, o uso que se faz do animal e 

informações acerca de seus hábitos, das regiões nas quais o monstro é mais facilmente 

encontrado, e em raros casos Magnus descreve algum evento relacionado ao animal, seja a 

partir de um relato de primeira mão ou por meio de outras fontes. 

Entretanto, considero que os capítulos VII “De suffocatione nauium per monstrosos 

Pisces”
93

 [Sobre o sufocamento da frota por peixes monstruosos] e VIII “De inimicitiis, & 

amicitiis quorundam Piscium”
94

 [Sobre a inimizade e amizade de certos peixes], presentes 

somente na versão original, são importantes no sentido de corroborar o discurso de Olaus 

Magnus em relação à crueldade destes monstros. O primeiro deles possui uma imagem de um 
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monstro marinho afundando um navio e sua tripulação. Esta mesma representação pode ser 

observada na Carta Marina com poucas diferenças para além do nome “baleia”, que 

acompanha a representação no mapa. 

Uma característica que define os monstros marinhos é a crueldade, associada 

principalmente às focas. Entretanto, mesmo os peixes considerados monstros possuiriam 

virtudes. O capítulo XII do livro é dedicado à “afeição das baleias por seus filhotes”
95

 [De 

mira affectione Balenarum erga fœtum] de modo a demonstrar que estes monstros não são 

apenas seres cruéis, mas possuem um lado afetuoso. Em relação às inimizades e amizades 

entre os peixes, Olaus Magnus ressalta tanto a variedade destas espécies, longa e 

recorrentemente mencionada, quanto os meios pelos quais elas se relacionam. Neste trecho o 

autor se utiliza de fontes escritas, especialmente de Plínio, o Velho. A parte que chama a 

atenção é, portanto, a ideia de Magnus, a partir de Ambrósio, de que tal como os homens os 

monstros precisam de tempo para se acalmarem
96

. Esta aproximação entre monstros e seres 

humanos, ainda que relativamente presente nos casos em que o autor atribui aos animais 

características humanas como a crueldade e a afeição, é claramente expressa neste capítulo.  

Muitos monstros marinhos presentes na Carta Marina são abordados de maneira mais 

detalhada por Olaus Magnus na Historiae gentibus setemptrionalibus. Grande parte deles são 

reproduções quase que exatas do mapa e mesmo quando as diferenças entre as imagens de 

uma e outra fonte são mais aparentes, os elementos são os mesmos. Como pode-se observar 

nas figuras 14, 15, 16, 17, 28, 19, 21 e 22. Estas imagens também demonstram que os 

monstros marinhos de Olaus Magnus podem ser seres existentes como as baleias, parte da 

teoria de que todo animal terrestre possui um correspondente aquático como o porco 

monstruoso, ou fantástico retirado de bestiários medievais como é o caso do Ziphius presente 

na obra de Thomas de Cantimpré
97

. 
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Fig. 14 (à esquerda) - De Physetere, & eius in nautas crudelitate. MAGNUS, Olaus. p. 735. 

Fig. 15 (à direita) - Detalhe da Carta Marina. 

Fig. 16 (à esquerda) - Baleia presente no capítulo De suffocatione navium per monstrosos 

Pisces. MAGNUS, Olaus. p. 736. Fig. 17 (à direita) - Detalhe da Carta Marina. 

 Fig. 18 (à esquerda) - Porco monstruoso encontrado no oceano germânico em 1537. De porco 

monstroso Oceani Germanici. MAGNUS, Olaus. p. 756. Fig. 19. (à direita) - Detalhe da Carta 

Marina. 

Outro elemento essencial para a análise dos monstros marinhos nas obras de Olaus 

Magnus é sua localização geográfica. A costa da Noruega é referida tanto imageticamente no 

mapa como o local de maior proliferação destes seres quanto de maneira textual (Fig. 20). 
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Fig. 20 Pode-se observar que os monstros marinhos se concentram na porção oeste do mapa. 

Nenhum destes seres está localizado nas águas a leste. Carta Marina de Olaus Magnus, 1972 (1539), 

Estocolmo, Sveriges nationalbibliotek, estante Kob 1 ab). 

As fontes de Olaus Magnus se dividem, como era comum no contexto, entre 

experiência e o saber clássico. 

Chet van Duzer insere a Carta Marina de Olaus Magnus no subtítulo dedicado aos 

mais importantes monstros marinhos do século XVI
98

. A grande característica das obras de 

Magnus para van Duzer é a mistura de invenção com monstros já conhecidos. Assim, Magnus 

se utilizou tanto do conhecimento contemporâneo a ele, quanto de bestiários, em relação à 

chamada vacca marina, por exemplo
99

. O Ziphius (Fig. 21 e 22), por exemplo, é um animal 

que está presente no Hortus sanitatis de Thomas de Cantimpré. De modo que Duzer afirma 

que Olaus Magnus baseou-se mais em livros que em suas próprias experiências. Como o 

mapa teve grande circulação ele mesmo se tornou fonte para as representações posteriores de 

monstros marinhos. 
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Fig. 21 (à esquerda) - De Xiphia, Monocerote, & Serra. MAGNUS, Olaus. p. 743. Fig. 22 (à direita) - 

Detalhe da Carta Marina. 

III.3 – SERES PAGÃOS 

Esta pesquisa possuía como hipótese inicial que os monstros marinhos seriam também 

parte do paganismo condenado por Olaus Magnus. Entretanto, a análise da Carta Marina e da 

Historiae Gentibus Septentrionalibus demonstrou que Magnus não se aliava, ao menos não o 

demonstrou discursivamente, com as concepções de Isidoro de Sevilha e John Mandeville, 

como abordei no início do capítulo. Ainda assim, Olaus Magnus estava de acordo com a 

tradição de Plínio o Velho de que toda criatura terrestre possui um equivalente marinho.  

 Os únicos seres no vigésimo primeiro livro associados a práticas pagãs são as 

serpentes. Ainda assim, são as espécies terrestres de serpentes que fazem parte desta 

religiosidade. De fato, Olaus Magnus retoma parte do que já havia apresentado no terceiro 

livro acerca das “superstições” dos povos do norte
100

. As serpentes, embora o autor ressalte 

que não são tão venenosas ou abundantes quanto aquelas de países quentes como o Egito, 

estão presentes mesmo em locais cujas temperaturas fazem acreditar que este animal seja 

inexistente. Apesar do perigo apresentado pela maioria das serpentes, uma em específico é 

apreciada pelos nórdicos: 

Sunt etiam domestici serpentes, vt penates in Aquilonis extrema plaga 

reputati, qui lacte vaccino vel ovino nutriti, cum infantisbus sub tectis 

ludunt, & plerumque in cunis, vt fidi custodes, dormire videntur : quos 

lædere pro piaculo existimatur. Sed hi ritus reliquiæ sunt veterum 

superstitionum, omnino suscepta Catholica side interdicti
101

.  

[Existem serpentes domésticas, que são consideradas no extremo norte 

deuses domésticos, e são alimentadas com leite de ovelha ou vaca, e 

brincam com as crianças nas casas, e são muitas vezes encontradas 

dormindo com elas no berço como fiéis cuidadoras. E machucá-las é 

como um pecado mortal. Mas estes costumes são como relíquias de 

uma antiga superstição e foram proibidos desde o tempo da aceitação 

da fé Católica.] 
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Podemos considerar duas ordens de questões para explicar a presença de monstros nas 

obras de Olaus Magnus. A primeira delas, discutida ao longo do capítulo, possui como ponto 

de partida a questão do paganismo. Porém, além de uma correspondência com os animais 

terrestres, outra interpretação é apresentada para a presença massiva de monstros marinhos 

tanto da Carta Marina quanto na Historiae gentibus setemptrionalibus. Esta seria a de que 

eles teriam a função discursiva de manifestar os perigos enfrentados por pescadores nórdicos 

e também desencorajar marinheiros de outras regiões
102

. Visto que Olaus e Johannes Magnus 

serviram ao rei Gustav Vasa como agentes diplomáticos a fim de negociar dívidas e condições 

comerciais com os portos e mercadores holandeses, principalmente com a Liga Hanseática, 

esta hipótese é consistente com o contexto e as fontes. Segundo Chet van Duzer, se esta 

hipótese for válida, este seria o primeiro exemplar de um mapa que possui monstros marinhos 

como elementos importantes relacionados à economia de maneira prática
103

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Retornamos então à pergunta do início: de que maneira o paganismo é representado 

nas obras de Olaus Magnus? 

 O primeiro aspecto a ser pontuado na resposta a esta pergunta é a condenação de todas 

as práticas associadas à ação de demônios. Sejam elas a adivinhação, os sacrifícios, os feitiços 

e magias e também seus praticantes, ainda que possuam graus diferentes de culpa, são, em 

última instância, igualmente condenáveis. Mesmo nas passagens em que Olaus Magnus 

justifica parte destas práticas ao compará-las com outras partes do mundo, a condenação 

permanece. Esta postura está de acordo com o posicionamento esperado de um homem da 

Igreja que lutou firmemente para manter a fé que acreditava verdadeira. Não é possível, 

contudo, saber se este julgamento era realmente a opinião de Magnus quando escreveu e 

publicou ou se seria uma adequação a sua posição social. 

 As imagens presentes na Carta Marina de 1539 são imitadas, ou utilizadas como base, 

para ilustrações mais detalhadas aos capítulos da Historiae Gentibus Septentrionalibus. Este 

fato serve como argumento à perspectiva de que o trabalho histórico de Olaus Magnus serviu 

como aprofundamento dos temas apresentados pela Carta Marina vinte e seis anos antes. 

 A princípio, a historiografia sugeria que os monstros marinhos poderiam ser 

analisados enquanto elementos pagãos. Entretanto, este não é o caso de Olaus Magnus que 

não associa estes monstros em momento algum com práticas pagãs ou mesmo com a ação de 

demônios. Historiadores como Thomas Rossby e Peter Miller destacam o papel do clérigo 

enquanto agente diplomático de Gustav Vasa no sentido de estabelecer e negociar as 

condições de comércio com regiões alemãs e principalmente com a Liga Hanseática
104

. É 

possível sugerir, portanto, que a presença de monstros marinhos bem como a ênfase nos 

perigos que estes apresentavam aos pescadores e marinheiros nórdicos seja um recurso 

discursivo de Olaus Magnus no sentido de defender o comércio e os preços estipulados pelos 

mercadores suecos e desencorajar outros comerciantes
105

. 

Por fim, tendo em vista o contexto de exílio do autor, devido à conversão oficial da 

Suécia ao luteranismo, esta dimensão, embora não seja citada nominalmente, está presente de 

maneira subentendida. Em terceira pessoa o autor escreve:  
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Ele estabelece um mapa de todos os reinos do Norte e das regiões vizinhas 

situadas além-mar, a fim de que a Santa Sé apostólica e todas as pessoas de 

bem possam ter uma ideia clara desta grande parte do mundo de inumerável 

população que se afastou da santa tradição apostólica
106

.  

Ou seja, Olaus Magnus possui como um dos principais objetivos ao escrever a 

Historiae Gentibus Setemptrionalibus chamar a atenção das autoridades eclesiásticas para os 

reinos setentrionais e quem sabe assim se tornar efetivamente arcebispo da Suécia. 
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