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O professor Johnni Langer (UFPB) aparece atualmente como um dos 
grandes nomes no estudo da religiosidade nórdica no Brasil. Desde seu pós-
doutoramento em História Medieval pela USP (2006-2007), Langer se debruça 
sobre a história e cultura na Era Viking e na Escandinávia Medieval, mitologia 
nórdica, sagas islandesas e história do paganismo escandinavo. Depois de 
publicar trabalhos nesta área em revistas acadêmicas da Suécia, Inglaterra, 
França, Portugal e Argentina e em periódicos brasileiros, o autor lança este 
livro sobre a religiosidade nórdica.  
  

O autor divide o livro em oito partes: introdução e sete capítulos. Em 
suas 284 páginas estão os mais incríveis registros acerca do mundo nórdico na 
Era Viking, o que nos proporciona realizar uma verdadeira viagem em direção 
a um universo, embora distante, mas não tão heterogêneo. No mundo nórdico 
desse período, aspectos relacionados a religião, aos mitos e seus significados, 
as guerras, a história e memória, estão sempre entrecruzados. Isso representa a 
essência de uma cultura que possibilitou mais que o desenvolvimento de 
fábulas e encantamentos para nossos dias; na verdade, inquieta-nos saber 
como ela foi influenciada pelo feudo-cristianismo ali impregnado e, quais 
elementos nela permaneceram intactos.  
  

Embora esse recorte seja longínquo, a história e a cultura da Era 
Viking, são portadores de acontecimentos e relatos importantes, sobretudo 
para aqueles que decidem enveredar-se nos temas escandinavos. Desse modo, 
Langer apresenta essa obra como uma proposta enriquecedora ao mostrar na 
religiosidade viking2, por meio de narrativas literárias diversas - Eddas, sagas 
islandesas, crônicas históricas escandinavas e não escandinava, poesia e a 

                                                           
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da 
Paraíba. 
 
2 O autor esclarece inicialmente que o termo viking é utilizado como sinônimo de habitante da 
Escandinávia durante a Era Viking (século VIII a XI d.C.) e não enquanto identidade étnica. 
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literatura europeia continental - heroísmo, força, magia, feitiçaria bruxaria, 
xamanismo na religiosidade viking. Além dessas fontes, o autor utilizou fontes 
iconográficas pertencentes a cultura material como pingentes, joias, estátuas, 
gravações de cenas mitológica em pedras tumulares, inscrições rúnicas, igrejas, 
cruzes e monumentos do período das migrações até o advento do 
cristianismo.  

 
 Na obra, Langer aponta seis partes fundamentais que marcam a análise 
da religiosidade nórdica na Era Viking e sua intersecção com a cultura cristã 
ora estabelecida, sendo eles: 1) o fato de que os “rituais pagãos nórdicos foram 
sempre sincréticos, onde novos elementos e motivos de fora foram 
constantemente incorporados à tradição e sucessivamente alterados”, a 
exemplo da prática da galdr – conceito de hibridização - (p. 36); 2)a 
confirmação da perspectiva anterior: a percepção de que “os aspectos mais 
públicos e coletivos da religiosidade pré-cristã (como os festivais e o seiðr em 
seu aspecto divinatório) tendem a desaparecer com a cristianização – 
contribuindo para suas deformações nos registros das sagas conforme a 
distância no tempo” (p. 60); 3) a falsa ideia de que o processo de assimilação, 
conversão e sincretização ocorreram do mesmo modo na Escandinávia, pois 
“a religião nórdica pré-cristã não era centralizada, não possuía hierarquias ou 
sacerdócio profissional, sendo por isso mesmo, muito variável em termos de 
cultos e crenças, conforme a região, a categoria social e o gênero do 
praticante” (p. 81); 4) em termos metodológicos, sugere-se no estudo da 
religiosidade nórdica desse período, a utilização de métodos diacrônicos 
quanto sincrônicos, haja vista que os estudos diacrônicos privilegiam as 
permanências e certa unidade, e os sincrônicos, ressalvam o circunstancial e o 
regional do objeto investigado; em síntese, ambos permitem “vislumbrar 
porque existiram tantas variações (ou ausências) na produção de imagens e 
narrativas orais míticas na Escandinávia da transição do paganismo para o 
cristianismo” (p. 110); 5) em busca de um campo cada vez mais aberto e 
promissor, o estudioso do tema deve considerar “a enorme variação regional 
das crenças, a falta de uma centralização religiosa, os limites das generalizações 
e dos grandes modelos teóricos, especialmente os da tradicional mitologia 
comparada” (p. 147), assim como suas narrativas oral-imagéticas, sobretudo 
pela abordagem sincrônica; 6) na análise específica das representações do 
dragão na literatura escandinavista dos séculos XII e XIII, juntamente com 
outras de período anterior (principalmente VIII e XI), mostra-se que a 
aproximação dos escandinavos com mundo cristão, ocasionou  uma seleção 
dentro das tradições orais e míticas Vikings; no caso da representação 
iconográfica da morte do dragão, antes esta era inexistente, mas depois 
tornou-se fundamental para a nova identidade guerreira e aristocrática, que 
veio unir a tradição pagã com os novos modelos e ideias do cristianismo; o 
“dragão germânico sobreviveu no imaginário por toda a Idade Média, 
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continuando a ser um modelo atemporal, com novas significações para a 
cultura clerical” (p. 230).  
 
 A obra presente descreve, portanto, o modo pelo qual a cultura 
escandinava da Era Viking sobreviveu a chegada do cristianismo, 
proporcionando ao leitor um maior entendimento do assunto. Langer traz 
vários elementos literários e imagéticos capitais a nossa compreensão, com 
leituras e aportes teóricos sólidos que, de alguma forma, foram esquecidos e 
marginalizados pela academia e mercado editorial. 
 
 Segundo o estudo realizado em seu primeiro capítulo, a prática da 
Galdr, que consiste basicamente no entoamento de sons mágicos para fins de 
cura e encantamento, sinaliza possuir influência no período medieval muito 
maior que o seiðr, também uma prática que envolvia canto e mágica. O autor 
destaca que ao contrário do seiðr, a Galdr, tem uma natureza mais 
individualista, privada, e ao mesmo tempo de ampla diversidade, sendo 
utilizada em partos, curas, adivinhações e malefícios; esses caracteres 
garantiram seu êxito e adaptação a mentalidade cristã. A Galdr esteve presente 
tanto nas fornaldarsögur (sagas mais antigas), quanto nas islendigasögur (sagas de 
família). Conforme Langer, essas considerações são fundamentais porque 
apontam a inexistência de uma simplificação unificadora das práticas pré-
cristãs. Com efeito, o que há não é algo estático e linear na base da 
religiosidade nórdica. Conforme mencionamos anteriormente, o que resume 
bem esse contexto é conceito de hibridização: seguindo a ideia da hibridização, 
constata-se que as práticas nórdicas antigas sofreram influência de várias 
culturas, inclusive da cristã. Tais influências, por conseguinte, foram 
incorporadas à tradição e continuamente reconstruídos. 
 
 Da narrativa referente ao SEIÐR: interpretando a magia na eiríks saga 
rauða, é possível encontrar elementos relacionados a “adivinhação e 
clarividência, a descoberta de coisas perdidas e segredos de espírito, cura de 
doenças, controle do tempo, manipulação de veneno, maldição contra um 
indivíduo, insulto e ofensas” (p. 42). Afora isso, alguns autores defendem que 
os relatos contidos nas sagas possuíam realidade histórica quanto episódios 
ficcionais. Em contrapartida, diversos acadêmicos defendem que as práticas 
mágicas ligadas a religiosidade nórdica da Era Viking seriam apenas ficcionais. 
Há casos em que o mito ou lendas das sagas contém elementos considerados 
sobrenaturais, mas que à época, pertenciam ao mundo real, histórico. A 
própria questão do gênero presentes nas sagas aponta como a natureza social, 
que é de nível histórico, se emaranha a fantasia. Nas narrativas, não são os 
homens detentores do poder mágico, mas sim a figura feminina; a elas estão 
associados o sobrenatural, a profecia. Em linhas gerais, conforme Langer, 
questiona-se ambos posicionamentos, tanto por considerar o valor da 
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memória cultural e, por seu turno, conceder as fontes literárias um caráter 
etnográfico, ou, por outro, apenas pensando-se a literatura enquanto reflexo 
de sua época.  
 
 Na descrição sobre os Pagão e Cristãos no final da Era Viking, uma análise 
do episódio de conversão da njáls saga, o autor pontualmente investiga a 
passagem do paganismo para o cristianismo na Escandinávia do final da Era 
Viking. Seu principal interesse foi analisar como as sagas islandesas puderam 
servir como fonte para o estudo das crenças-pré-cristãs e do momento da 
conversão. A esse respeito, o autor destaca que “as antigas práticas pagãs 
foram mescladas, fundidas ou mesmo reelaboradas pelo discurso cristão em 
uma única imagem – a da feitiçaria” (p.70). Em razão disso, praticamente tudo 
que envolve a religiosidade dessa época antes da chegada do cristianismo, 
estão relacionados com o mal, o diabólico, o bárbaro, o imoral. O que marca 
esse período é a chegada de missionários cristãos no seio escandinavo com o 
objetivo da conversão. Frontalmente o que ocorreu inicialmente foi o 
confronto entre uma tradição e outra; os missionários atacam ao deus Odin, 
representando da aristocracia, preservando Thor, deidade dos camponeses, 
escravos. Evidente que essa escolha não foi fortuita, Thor parecia se 
aproximar mais da figura de Cristo. Langer explica que o episódio da 
conversão, por meio do descrédito com a figura de Odin, traz uma crítica ao 
domínio político de então. Conservando Thor, tem-se o inverso: “o islandês, 
seja o camponês ou o aristocrata, conserva seu espírito de liberdade e de 
identificação com um passado considerado melhor, mas agora regido por uma 
nova religião e um novo direcionamento político-social” (p.82). 
  
 Em seguida, Langer destaca algumas reflexões acerca das Estelas de 
Gotland e as fontes iconográficas dos mitos nórdicos. O autor busca, através das Estelas 
de Gotland, realizar uma análise sobre as questões iconográficas, criando 
inclusive uma hipótese sistematizadora, que ele denomina de sistemas de 
reinterpretações orais-imagéticos. O que são as Estelas de Gotland? De acordo com a 
obra, as Estelas gotlandesas são espécies de rochas pintadas que, por seu formato 
semelhante a cogumelos, denotaria alguma relação com os ritos de fertilidade. 
O texto mostra ainda que as representações contidas nas Estelas remetiam a 
força, destreza, poder e coragem, outras vezes aos cultos odínicos de morte e 
ressureição, ligados ao prestígio, a liderança. O autor deduz daí que existiram 
padrões comuns de relatos para toda a área escandinava. Tais padrões eram de 
base oral e anteriores a escrita. Por conseguinte, receberam variações regionais 
e possivelmente fragmentaram-se cultural e historicamente, sendo preservados 
de forma imagética. O estudo dessas fontes preconiza muito mais o viés 
sincrônico que o diacrônico.   
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


260 
Sousa, Karla Samara dos Santos 

Resenha de Langer, J. (2015) 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2016, Volume 5, Número 1, pp. 256-261. ISSN: 2014-7430 

 

 Posteriormente o autor se debruça sobre as fontes literárias da 
mitologia escandinava, basicamente na passagem da oralidade ao letramento da 
Era Viking. Langer afirma que “com uma maior penetração da escrita na 
sociedade, torna-se possível a ocorrência de uma memória mais ampla por 
parte dos agentes transmissores dos mitos, com registros de epopéias inteiras” 
(p. 112). Além disso, não se propõe que a escrita e a oralidade sejam elementos 
opostos, mas em constante interação. Outro ponto de equivoco a esse respeito 
é o fato de que muitos estudiosos concebem a cultura viking da Escandinávia 
como eminentemente analfabeta. Os relatos registram que a habilidade de 
escrever seria reservada a uma alta elite social; os escritos eram feitos pelas 
runas, uma forma de escrita alfabética peculiar da época. As runas, em sua 
grande maioria, referiam-se a questões de ordem cotidiana, política, 
demarcação de fronteira, patrimônio e registro de viagens. Desse modo, talvez 
seja preciso deduzir que, havendo uma vasta extensão de inscrições, de alguma 
forma, a população foi letrada, ao menos nesse sistema de escrita. A oposição 
entre oralidade pode ser vista mais precisamente nas Eddas, a Edda poética 
ligada a oralidade e a Edda em Prosa com a escrita.  
 
 O caminho aberto por essas descrições, traça um novo olhar e leitura 
de alguns elementos dessa época, pelo menos no modo pelo qual são 
concebidos, caso do dragão, por exemplo. É assim que Langer conclui sua 
obra: analisando toda literatura escandinavista durante os séculos XII e XII 
que tratam das representações do dragão e suas representações iconográficas 
anteriores. A figura do dragão desde a antiguidade esteve associada ao 
fabuloso, ao mistério ou anormalidade; o dragão enquanto monstro – 
posteriormente associado a figura da serpente. Desse modo, foi fácil associá-lo 
a religiosidade pagã e a concepção de ordem, criação e destruição do mundo 
nórdico. Os traços aterrorizados do dragão ou da própria serpente estiveram 
presentes nas representações iconográfica e literárias desse período e mesmo 
após o cristianismo. O autor mostra que as representações desse porte são 
cruciais, pois demarcam não simplesmente a introjeção de dados de uma 
cultura externa sobre uma em processo de ruptura, mas o lado inverso, 
quando a antiga tradição busca por uma identidade, procurando afirmação 
frente a uma série de influências. Foi nesse contexto que a figura do grande 
deus Odin e outros elementos foram deixados de lado pela aristocracia e poder 
vigente, em favor de outras formas de sustentação, no caso dos valores 
feudais-cristãos para se manter. Com isso, a cristianização já havia se 
estabelecido e fortificado.  
 
 A obra é instigante, introduz o leitor interessado nos temas 
escandinavos em um universo rico e repletos de imagens. Através do texto, 
podemos perceber que mesmo com a cristianização é preciso considerar o 
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valor da cultura nórdica, levando-se em conta suas peculiaridades e nuances. 
Tais peculiares reverberam até hoje.  
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