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Resumo: 
O político e escritor estadunidense Ignatius Donnelly (1831-1901) é conhecido pela 
teoria de que Atlântida havia sido um local real e teria afundado durante o Dilúvio. 
Em seu livro Ragnarok: The Age of Fire and Gravel (1883), obra pseudocientífica, 
Donnelly apresenta a hipótese de que o mito do Ragnarök teria sido a história da 
colisão de gigantescos meteoros que teriam causado o Dilúvio que submergiu 
Atlântida. A proposta desse artigo foi compreender a teoria de Donnelly através de 
uma abordagem historiográfica e mitológica, pautada em alguns autores do campo 
da Astronomia como Ridpath, Mitton, Mourão, e dos Estudos Escandinavos como 
Langer, Bernádez, Anderson. Apesar de Donnelly ter cometido alguns equívocos, 
ele não estava errado com algumas de suas interpretações mitológicas. 
Palavras-chave: 
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Abstract:  
American politician and writer Ignatius Donnelly (1831-1901) is known for the 
theory that Atlantis has been a real place and has sunk during the Deluge. In his 
book Ragnarok: The Age of Fire and Gravel (1883), a pseudo-scientific work, Donnelly 
presents a hypothesis that the Ragnarök myth had a history of the collision of 
gigantic meteors that would have caused the Deluge that submerged Atlantis. The 
proposal of an article on Donnelly's theory through a historiographical and 
mythological approach, based on some authors of the field of Astronomy like 
Ridpath, Mitton, Mourão, and the Scandinavian Studies like Langer, Bernádez, 
Anderson. Although some have made some misconceptions, he is not wrong with 
some of his mythological interpretations. 
Keywords: 
Ragnarök; Ignatius Donnelly; Norse mythology.  

                                                           
1 Doutorando em Ciências das Religiões (UFPB). Mestre em História e Cultura Histórica (UFPB). Membro 
pesquisador do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos (NEVE) e do VIVARIUM-UFPB (Laboratório 
de Estudos da Antiguidade e do Medievo). E-mail: vilarleandro@hotmail.com 

 
2 Mestranda em Ciências das Religiões (UFPB). Membro pesquisador do Núcleo de Estudos Vikings e 
Escandinavos (NEVE) e do VIVARIUM-UFPB (Laboratório de Estudos da Antiguidade e do Medievo). E-
mail: gel-oliveira1@hotmail.com  

mailto:vilarleandro@hotmail.com
mailto:gel-oliveira1@hotmail.com


251 
Oliveira, Leandro Vilar & Oliveira, Angela Albuquerque de 

Ignatius Donnelly e a teoria da fúria cósmica para o mito do Ragnarök 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2017, Volume 6, Número 1, pp. 250-274. ISSN: 2014-7430 

Introdução  
 
 
 Ignatius Loyola Donnelly nasceu em 3 de novembro de 1831, na Filadélfia, e 
faleceu aos 69 anos, em 1 de de 1901, em Minessota. Era um dos seis filhos do 
médico e imigrante irlandês Philip Carrol Donnelly e de Catherine Gavin, oriunda 
de uma segunda geração de irlandeses nascida nos Estados Unidos. Ignatius Donelly 
ingressou no estudo de Direito, mas abandonou a profissão de advogado por um 
tempo em 1857, mudando-se com a esposa Katherine para Nininger em Minnesota, 
onde se tornou fazendeiro e especulador de terras, fazendo grande fortuna 
rapidamente (Hicks, 1921: 80-81). 
 
 Disputou as eleições locais de 1857 e 1858, pelo fato de ter se tornado 
Republicano recebeu forte oposição de um estado predominantemente Democrata. 
Em 1860 conseguiu ser eleito vice-governador (lieutenant governor), aos 28 anos, 
conseguindo se reeleger mais duas vezes até 1869. Tornou-se um político populista, 
apesar de ter sofrido preconceito por ser considerado jovem para assumir tão 
importante cargo, além de ser de descendência estrangeira. Na década de 1870, 
retornou para a política, assumindo do cargo de Senador em 1874-1879. Assumiria 
novo mandato no Senado em 1891-1894. Exerceu brevemente dois mandatos como 
deputado nos anos de 1887-1888 e 1897-1898. No entanto, no interlúdio entre os 
dois mandatos como senador, Donnelly começou a escrever seus livros (Hicks, 
1921: 82; Abrahams, 1978: 103-105). 
 
           Embora fosse formado em Direito, tivesse experiência como empreendedor 
e político, Ignatius Donnelly era homem de espírito curioso. Na época que residiu 
na capital Washington D.C, Donnelly tornou-se um usuário assíduo das bibliotecas 
da cidade. Foi a partir desses anos de pesquisa que ele começou a elaborar duas de 
suas obras mais importantes: Atlantis: The Antidulivian World (1882) e Ragnarok: The 
Age of Fire and Gravel (1883) (Demeules, 1961: 229-230).  

 
Ambos os livros surgem numa época que o estudo científico estava em alta, 

sendo em alguns casos, influenciados pelo Romantismo, correntes místico-religiosas 
de movimentos esotéricos e religiosos, além dos estudos de mitologia comparada e 
Ciência da Religião, ambos surgidos ainda naquele século3. Mas apesar de que a 
Ciência da Religião e a Mitologia Comparada estivessem em desenvolvimento na 

                                                           
3 Apesar das religiões serem estudadas desde a Antiguidade, foi apenas no século XIX que teve início 
propriamente o seu estudo num sentido acadêmico e laico, e não apenas teológico como normalmente era 
feito. A partir do estudo de mitologia, o professor, filólogo, mitólogo e indólogo alemão Friedrich Max 
Müller (1823-1900), publicou o livro Lectures on the Science of Language (1866) e anos depois, Introduction to the 
Science of Religion (1873). Com base na disciplina de mitologia comparada lecionada por ele na Universidade de 
Oxford, Müller decidiu empregar o método comparativo para se estudar as religiões do mundo, vindo a 
sugerir o conceito de Ciência da Religião (Relogioswissenschaft), visando analisar as religiões não do ponto de 
vista teológico, mas social, cultural, político, simbólico, mitológico, espiritual, ético, moral, artísticos etc 
(Agnolin, 2013: 27-29; Usarski, 2013: 56; Hock, 2010: 212-213). 
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época que Ignatius Donnelly escreveu seu livro, observa-se que o autor não recorreu 
a estes estudiosos e suas obras, preferindo adotar uma metodologia comparativa e 
de interpretação mitológica própria.  

 
Para Donnelly, Atlântida não seria um mito, mas uma civilização real, neste 

caso, a primeira centelha de civilização da humanidade. Ele acreditava no relato do 
filósofo Platão4, ao mesmo tempo em que se baseou na mitologia, em lendas e no 
folclore como fontes para apoiar suas teorias. Em seu livro Atlantis, ele apresentou 
suas treze hipóteses pelas quais defendia que Atlântida teria sido um local real. Uma 
delas alegava que a ilha estava situada ao sudoeste da Europa, no que hoje seria o 
arquipélago português dos Açores, cujas ilhas seriam os picos de suas montanhas, 
submergida devido ao Dilúvio. Ele considerava que a existência de um Dilúvio 
universal realmente pudesse ter ocorrido não como narrado na Bíblia e em outros 
relatos, mas ele acreditava que o Dilúvio em si fosse o afundamento de Atlântida, 
algo que teria ocorrido há mais de dez mil anos (Donnelly, 1882: 1).  

 
No entanto, alguns de seus habitantes teriam conseguido escapar dessa 

catástrofe, migrando para o Golfo do México, o rio Mississippi, o rio Amazonas, a 
Europa, Egito e Oriente Médio. Baseado num pensamento evemerista5, Donnelly 
também alegava que os mitos sobre o Jardim do Éden, o Jardim das Hespérides, os 
Campos Elíseos, o Olimpo e Asgard seriam na verdade referências a Atlântida, 
assim como, os deuses e heróis do passado eram na verdade reis, rainhas e heróis de 
Atlântida, pessoas reais que acabaram com o tempo sendo divinizadas (Donnelly, 
1882: 2).  

 
Basicamente a metodologia empregada por Ignatius Donnelly em seus dois 

livros era pautada em mesclar o uso de ciências como Geologia, Geografia, Física, 
Química, Astronomia, Arqueologia e História com o uso de relatos mitológicos, 
lendários, folclóricos de origem escandinava, grega, persa, indiana, celta, ameríndia 
etc., e até mesmo narrativas religiosas contidas na Bíblia e no Corão. Ele procurou 
justificar com dados científicos, históricos e arqueológicos a plausibilidade de relatos 
mitológicos, apesar de redigir um trabalho a-histórico, sem preocupação de levar em 

                                                           
4 Platão (428-348 a.C.) foi o primeiro que se conhece a usar o nome Atlântida para se referir a uma terra 
prodigiosa situada no oceano Atlântico, fazendo menções a sua capital e povo nos seus tratados Timeu e 
Critias.  
 
5 O evemerismo consiste numa teoria hermenêutica cuja autoria é atribuída ao estudioso grego Evêmero (IV 
a.C.), o qual atribuía dois pontos de vista acerca das divindades: a) os deuses e heróis seriam na realidade 
pessoas reais que foram divinizadas; b) a poesia épica grega não seria o relato de mitos, mas a invenção dos 
poetas. O pensamento de Evêmero foi amplamente adotado pelos estudiosos cristãos, como forma de 
desqualificar as crenças politeístas, como forma de reforçar a ideia de que eles adorassem "falsos deuses" 
(Venero, 2013: 92-94).  
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consideração que suas fontes mitológicas datavam de períodos diferentes. Embora 
não tenha sido o primeiro a fazer dessa maneira.6  
 

Utilizando-se de argumentos científicos e pseudocientíficos da época, como a 
teoria da Era do Gelo, o Drift (elevação de nível), inundações, maremotos e 
posteriormente a teoria de cometas, seu primeiro livro tornou-se bastante popular e 
um sucesso de vendas até meados do século XX. Em 1890 já se encontrava na 
décima terceira edição, tornando-se uma das obras que popularizou os estudos 
sobre Atlântida, na primeira metade do XX (Demeules, 1961: 231). 

 
Por mais que seu livro Atlantis tenha se popularizado, ainda assim, Donnelly 

recebeu críticas negativas frente ao seu trabalho. Os críticos consideraram sua obra 
não de caráter científico, mais equivocado, romântico, confuso, exagerado etc. Os 
religiosos diziam que sua obra era de caráter blasfemo, pois associava o relato 
bíblico com outras crenças, já os de opinião científica, consideravam incongruente 
utilizar relatos religiosos e míticos como fontes para uma pesquisa científica7, além 
de insinuar que Donnelly estava tentando corroborar o Gênesis com seu livro 
(Demeules, 1961: 232). Críticas de postura similar também foram emitidas para seu 
outro livro, o Ragnarok (1883) (Axelrad, 1971: 51). 

 
A divisão de opiniões quanto a seu primeiro livro, compreendia também o 

contexto da segunda metade do século XIX, recordando que esse debate entre 
Ciência x Religião tornou-se mais efervescente após a publicação da Origem das 
Espécies de Charles Darwin em 1850. Os religiosos não aceitavam que a Ciência 
tentasse contestar o dogma cristão, por outro lado, os cientistas criticavam aqueles 
que tentavam usar a Ciência em prol de confirmar crenças religiosas (Rosa, 2012: 
26).  
 

Entretanto, para esse estudo escolhemos trabalhar com seu segundo livro, 
Ragnarok: The Age of Fire and Gravel (1883) por abordar mais especificamente a 
mitologia nórdica8, em qual livro o autor dedicou um capítulo específico para tratar 
do mito ragnarokiano, defendendo a hipótese de que tal relato estaria relacionado ao 

                                                           
6 O trabalho de Donnelly era fruto de seu tempo. No século XIX com o desenvolvimento da Arqueologia, da 
Egiptologia e da Assiriologia, o número de pessoas abastadas interessadas em encontrar tesouros, relíquias, 
ruínas de civilização perdidas cresceu bastante. Dois casos bastante conhecidos foram o de Schliemann e de 
Evans. O arqueólogo classicista Heinrich Schliemann (1822-1890), grande admirador dos poemas homéricos, 
acreditava que a Guerra de Troia teria sido um acontecimento real. A partir de suas pesquisas arqueológicas 
na Turquia, em 1871, as ruínas de Troia foram descobertas. O arqueólogo inglês Arthur Evans motivado pelo 
sucesso das descobertas de Schliemann, decidiu tentar a sorte na ilha de Creta, patrocinando escavações por 
trinta anos nas ruínas de Cnossos, alegando que se tratava da capital do rei Minos (Trigger, 2006: 223, 255). 
 
7 Por mais que a Ciência da Religião e a mitologia estivessem em desenvolvimento, havia quem visse isso não 
sendo como um trabalho científico ou acadêmico.  
 
8 No livro Atlantis, no capítulo IV da quarta parte, Donnelly dedicou este capítulo a abordar especificamente 
o mito de Odin, alegando que o rei dos deuses nórdicos teria sido algum líder da antiga Atlântida. 
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cataclismo diluviano que teria dado fim a Atlântida. Mas o foco em sua teoria diz 
respeito que Donnelly considerava que o Ragnarök fosse à descrição da passagem 
de enormes cometas – vistos nos mitos como monstros – os quais teriam 
contribuído para a destruição de parte do mundo e a ruína da prodigiosa civilização 
atlante (Donnelly, 1883: 45, 56).  

 
Partindo dessa obra de Ignatius Donnelly, realizamos um estudo de caráter 

historiográfico e mitológico, mas também recorrendo a Astronomia, Geologia e a 
Etnoastronomia no intuito de interpretar as hipóteses e teorias do autor envolvendo 
o uso da ciência da astronomia pautado em relatos mitológicos, para fundamentar 
que as ocorrências descritas no Ragnarök poderiam ter sido fenômenos celestes, 
tendo em mente que hoje em dia, alguns historiadores e mitólogos já ponderem que 
realmente exista uma associação astronômica entre o Ragnarök e a ocorrência de 
eclipses e passagem de cometas. 

 
 

1. O livro Ragnarok 
 
 

Donnelly, em 8 de julho de 1882, seis meses após a publicação de Atlantis, 
anotara em seu diário que havia concluído seu segundo livro, Ragnarok, que foi 
escrito com muito esforço e dedicação. Este novo livro daria continuidade as suas 
teorias iniciadas em Atlantis. Dessa vez, mais voltado para se entender os fenômenos 
naturais que teriam causado o Drift e o Dilúvio, o que incluía a novidade de uma 
teoria astronômica (Demeules, 1961: 233). Para Donnelly, o Ragnarök foi o vetor 
pelo qual varreu da face da Terra, a impunidade e mácula que assolavam Atlântida 
(Donnely, 1883: 142). 
 

Donnelly, em 31 de julho de 1882, escreveu novamente em seu diário que 
seu livro Ragnarok seria um grande sucesso como Atlantis, mas isso nunca ocorreu. 
Diferente de Atlantis, o novo livro não causou o mesmo impacto e sucesso, além de 
ter recebido nova leva de críticas negativas9. Jornais católicos como o The Churchman 
e o Catholic World consideram sua postura como cristã, vulgar, além de herética, por 
alegar que nessa sua obra ele atacava as Sagradas Escrituras. Por sua vez, 
publicações como The Arena e o Popular Science Monthly consideraram seu livro um 
misto de romantismo, chauvinismo, absurdos e injúrias (Demeules, 1961: 233-234).  

 
No que se refere ao livro Ragnarok, apesar de receber tal título, curiosamente 

ele pouco aborda a respeito desse importante mito escandinavo. Em um livro de 
452 páginas, apenas um capítulo de 15 páginas trata diretamente do mito do 

                                                           
9 Por mais que Ragnarok não tenha feito o mesmo sucesso que Atlantis, isso não fez Donnelly desistir de sua 
carreira de escritor. Ele abandonou as teorias envolvendo Atlântida e o estudo mitológico e foi se dedicar a 
estudar os trabalhos de William Shakespeare e Francis Bacon, que resultou nos seus livros seguintes. 
Posteriormente dedicou-se a escrever romances. 
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Ragnarök. No livro anterior Donnelly usou o próprio nome Atlantis para intitular 
sua obra, deixando claro que se tratava de um livro que trataria do mítico 
continente. Por sua vez, Ragnarok surge como título, pois de acordo com o autor ele 
interpretou tal nome como significando “chuva de poeira” (rain of dust no original) 
(Donnelly, 1883: 141). Daí o subtítulo da obra ser The Age of Fire and Gravel (A Era 
do Fogo e do Cascalho), pois como será visto adiante, Donnelly propusera que o 
Ragnarök fosse um mito que falasse da passagem de gigantescos cometas, por isso 
utilizar as palavras “chuva de poeira”, “fogo” e “cascalho”, pois os cometas eram 
considerados feitos de poeira e rocha, com suas caudas flamejantes e supostamente 
tóxicas.  

 
A obra segue a divisão de seu predecessor, sendo dividida em quatro partes, 

nas quais a duas primeiras são de teor teórico e científico, abordando a partir da 
Geologia a teoria do Drift10 e a partir da Astronomia a teoria dos cometas. Na 
terceira parte ele analisa os relatos mitológicos, lendários e folclóricos e na última 
parte expôs suas conclusões. O livro Ragnarok também possui ilustrações como a 
obra Atlantis, mas a diferença é que traz menos ilustrações e a maioria delas são 
projeções geológicas, mapas e fotografias de cometas. 

 
 

2. A teoria de Donnelly sobre os cometas  
 
 

            A teoria de Ignatius Donnelly de que o Ragnarök seria um relato a respeito 
da passagem ou colisão de gigantescos cometas provém da sua hipótese acerca do 
que originou a decadência e final de Atlântida, que neste caso estaria relacionada 
com a última Era do Gelo. Donnelly (1883: 1-5) no primeiro capítulo de seu livro 
apresenta comentários e debates do campo da Geologia ao abordar uma estranha 
camada de sedimentos por ele chamada de Drift, a qual consistiria em um: 
 
 

“Deposit of these continental masses of clay, sand, and gravel was but 
one of the features of the apalling event. In addition to this the earth at 
the same time was cleft with great cracks or fissures, which reached 
down through many miles of the planet’s crust to the central fires and 
realesed the boiling rocks imprisoned in its bosom, and these poured to 
the surface, as igneous, intrusive, or trap-rocks” (Donnelly, 1883: 51).  

 
 
Além dessas características, Donnelly comentava que na camada do drift não 

se encontravam fósseis, e essa conteria uma grande quantidade de argila, barro, 
cascalho pedras ígneas em nível incomum, principalmente situado nos leitos de rios, 
e na região costeira do Oceano Atlântico. Não obstante, as ações geológicas 
                                                           
10 Como esse livro não recebeu tradução para a língua portuguesa, não existe uma tradução oficial para esse 
termo. Com isso, optamos em deixar o termo no original. 
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subterrâneas teriam levado a origem de vales e fiordes na América do Norte e da 
Europa.  

 
Todavia, a teoria do Drift não era uma concepção de Donnelly, ela estava em 

pauta no século XIX e era debatida por outros estudiosos como o geólogo suíço 
Arnold Henry Guyot, autor de The Earth and Man (1849); o livro World Before the 
Deluge (1862) do cientista francês Louis Figurier; e, The Great Ice Age (1876) do 
geólogo escocês James Geike. Essas três obras foram usadas por Donnelly em seu 
estudo, tanto para esboçar ideias a respeito do drift, como também para discordar 
destes autores. 

 
Na época considerava-se que a existência daquela camada de sedimentos 

fosse resultado da última Era Glacial11, que após seu fim teria elevado o nível dos 
oceanos, acarretando na submersão de grandes territórios, o que incluiria a 
Atlântida. Donnelly (1883: 43-44) considerava que o período que antecedeu a última 
Era do Gelo, o planeta fosse um mundo paradisíaco de clima tropical e terras 
férteis. Aqui nota-se sua visão romântica e utópica comentada anteriormente, mas 
que tinha respaldo em outros autores do período como Geike e Guyot.  

 
No final do XIX, quatro teorias centrais se propunham a explicar a formação 

do Drift: o Dilúvio, a ação de icebergs, a ação de glaciares e a calota de gelo 
continental (Donnelly, 1883: 9). Percebe-se que exceto a teoria do Dilúvio, que 
defendia que aqueles sedimentos foram depositados devido a inundações, as demais 
teorias sugeririam a ação do gelo e do frio12. No entanto, como Ignatius Donnelly 
comenta, curiosamente para que houvesse uma era glacial, onde a temperatura de 
parte do planeta cairia substancialmente, se fazia necessário haver uma grande onda 
de calor para gerar a precipitação de chuvas e de neve, para assim aumentar as 
geleiras.  

 
A questão da necessidade de calor para se gerar períodos glaciais já era 

debatido no século XIX e hoje existem várias teorias para tentar explicar porque a 
Terra frequentemente passa a cada 100 mil anos pelo menos, por longos períodos 
de frio. Uma das teorias usadas atualmente são os Ciclos de Milankovitch, que 
apresenta que a órbita do planeta varia a cada milhares de anos, afetando a duração 
das estações climáticas e a temperatura global (Krüger, 2013: 414).  

 

                                                           
11 Na época de Donnelly ainda não havia um consenso de quando a última Era do Gelo ocorreu. Hoje se 
considera que o final desse período teria ocorrido entre 20 a 15 mil anos atrás (Casper, 2010: 2). Pelo fato de 
que na época de Ignatius Donnelly se desconhecer o tempo de duração dos períodos glaciais, o autor sugeriu 
que Atlântida teria existido antes dessa época fria, por volta de 12 a 10 mil anos. Nesse caso, sua opinião 
sobre o período glacial recuaria de 20 mil para 10 mil anos atrás.  
 
12 Sobre as várias teorias acerca da Era do Gelo consultar o trabalho de Tobias Krüger, Discovering the Ice Ages 
(2013). Nesse livro o autor analisou a trajetória do desenvolvimento das pesquisas e teorias ao longo do XIX 
e começo do XX, para explicar como as eras glaciais ocorriam.  
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Outras teorias sugerem o movimento de placas tectônicas, esfriamento do ar, 
alta atividade vulcânica, a deriva continental, intensas atividades solares etc (Casper, 
2010: 2-12). Todavia, apesar de hoje já se considerar distintas teorias para a 
formação de períodos glaciais, Ignatius Donnelly propôs sua própria teoria. Se para 
ocorrer um resfriamento de parte do planeta era necessário haver calor, uma grande 
catástrofe teria sido responsável por esquentar consideravelmente a atmosfera, e isso 
não foi algo gerado por vulcões ou pelo aquecimento natural do ar e dos mares, mas 
sim pela passagem ou colisão de cometas (Donnelly, 1883: 63-64). Baseado nos 
autores da época, Donnelly descreveu os cometas como sendo:  

 
 

“First, a more or less solid nucleus, on fire, blazing, glowing. Second, 
vast masses of gas heated to a white heat and enveloping the nucleus, 
and constituting the luminous head, which was in one case fifty times as 
large as the moon. Third, solid materials, constituting the tail (possibily 
the nucleus also), which are ponderable, which reflect the sun’s light, and 
are carried along under the influence of the nucleus of the comet. 
Fourth, possibly in the rear of all these, attenuated, volumes of gas, 
prolonging the tail for great distances” (Donnelly, 1883: 69).  

 
 

 Na concepção de Ignatius Donnelly, os cometas seriam astros incandescentes 
que ao se aproximarem do Sol teriam os seus núcleos – naturalmente ardentes –, 
aquecidos, gerando suas longas caudas provenientes da combustão de gases 
contidos no seu interior. Não obstante, ele considerava que tais gases poderiam ser 
tóxicos.13  
 

Porém, um detalhe no conceito de Donnelly quanto aos cometas é que se 
eles passassem muito próximo do planeta, poderiam irradiar seu calor para a Terra, 
como também lançar seus gases e detritos na atmosfera do planeta. Segundo sua 
teoria, a camada do drift seria formada por detritos de cometas e não por sedimentos 
oriundos da Terra (Donnelly, 1883: 65-66).  
 
 A descrição apresentada pelo autor em sua época ainda continha equívocos 
quanto à morfologia dos cometas e outras de suas características. Hoje os cometas 
são considerados pedaços de rocha, neve e gelo sujo de diferentes tamanhos, que 
podem conter minerais como o ferro. Os cometas possuem uma órbita que podem 
durar anos ou até mesmo milênios. Quando se aproximam de seu periélio (maior 
proximidade do Sol), a neve e o gelo do cometa derretem, liberando detritos e gases 

                                                           
13 O popular astrônomo francês Camille Flammarion (1842-1925), autor de vários trabalhos sobre 
astronomia, defendia a teoria de que se a Terra cruzasse a rota da cauda de um cometa, o planeta poderia 
explodir. Outra hipótese sugeria que os gases da coma e da cauda caso entrassem em contato com a 
atmosfera planetária, poderia envenenar toda a vida animal. A teoria de Flammarion causou grande alarde em 
1910, com a passagem do Cometa Halley, pois na ocasião a Terra cruzou com sua cauda. Na época relataram-
se surtos de suicídio e desespero coletivo, pois acreditavam que a teoria de Flammarion, elaborada no século 
anterior, pudesse ser verídica (Mourão, 1985: 531-532).  
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como dióxido de carbono, metano, amônia e hidrogênio os quais formam uma 
coma e uma cauda, que dependendo dos gases que a compõem podem assumir 
diferentes colorações e possuírem grande extensão. Os maiores já registrados 
possuíam caudas com milhões de quilômetros de comprimento (Ridapth, 2014: 122; 
Ridapth, 1998: 191-192; Mitton, 2007: 66-68).  
 
 Não obstante, Donnelly na parte III do seu livro inicia a análise mitológica, 
começando pelo mito do Ragnarök, apontando que se trataria de um mito passado 
por geração em geração, remontando não a época anterior a Era Viking (VIII-XI), 
mas sim retrocedendo no tempo milhares de anos. A respeito da função do mito, 
adotamos o seguinte comentário de Hilário Franco Júnior: 
 
 

“O mito é, portanto, uma forma de conhecimento que equaciona as 
grandes questões espirituais e materiais da sociedade, sem pretender 
solucioná-las. É a exteriorização das grandes dúvidas, ansiedades, medos 
e expectativas e sonhos coletivos de cada comunidade. É uma mediação 
entre o abstrato e o concreto, expressada de acordo com a cultura da 
qual faz parte. É então uma manifestação do imaginário. Logo, está 
historicamente presente em todas as épocas. [...] ideologia como sendo 
uma elaboração consciente e segmentada socialmente (ao contrário do 
mito), que expressa certas necessidades e expectativas daqueles que a 
criam, adotam e propagam. [...] Utopia, por sua vez, pode ser entendida 
como uma expressão de desejos coletivos de perfeição, quase sempre de 
retorno a uma situação primordial da humanidade. Por isso seus 
materiais são frequentemente místicos, ainda que redespertados e 
organizados em função de um momento histórico” (Franco Júnior, 1992: 
11-12). 

 
 

Ignatius Donnelly (1883: 115-116) apesar de não apresentar um conceito de 
mito propriamente, não os considerava como sendo fábulas ou histórias fictícias, 
mas narrativas sobre acontecimentos reais, sendo fantasiadas e exageradas no 
tempo. Considerava que os mitos remontassem milhares de anos e seriam passados 
oralmente. Nesse ponto ele sublinha que o fato de alguns relatos mitológicos serem 
repetidos entre diferentes povos, isso seria um fator que atestaria sua veracidade. 
Ainda hoje há quem use esse argumento para defender a ideia de “mitos universais”, 
apesar de que tal argumento cada vez mais deixou de ser aceito por mitólogos, já 
que as narrativas míticas são passíveis de ressignificação, alterando-se ao longo do 
tempo e até de local para local (Abram, 2011: 1-2). 

 
Logo, segundo a opinião de Donnelly, o mito do Ragnarök seria um relato 

que remontaria a acontecimentos ocorridos há dez ou doze mil anos. Na próxima 
parte do artigo comentamos a respeito de suas comparações entre o mito nórdico e 
sua teoria sobre cometas.  
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3. O Ragnarök segundo Donnelly  
 
 

O Ragnarök é um termo que possui distintos sentidos: “crepúsculo dos 
deuses”, “julgamento dos deuses”, “julgamento dos poderes”, “destino dos 
poderes”, “destino dos deuses", “consumação dos poderes antigos”14 etc., consiste 
num mito escatológico sobre a renovação dos cosmos, apresentando o fim de um 
ciclo e o estabelecimento de um novo tempo. Esse mito é dividido em três 
momentos: no primeiro, temos as profecias e o cumprimento destas, as quais 
desencadeariam a grande guerra; no segundo, o relato sobre a Batalha de Vigrid, 
onde deuses, gigantes, monstros e os homens lutariam; no terceiro, a descrição dos 
acontecimentos após o término da guerra (Boyer, 1992: 501-502; Bernárdez, 2002: 
299-301; Langer, 2015: 391).  

 
Sobre a criação do cosmos, os principais relatos a respeito do mito 

ragnarokiano se encontram na Edda Poética (c. 1270), conjunto de poemas de autoria 
anônima, e na Edda em Prosa (c. 1225), obra atribuída à autoria do poeta Snorri 
Sturluson (1178-1241). Ambos os livros reúnem narrativas mitológicas originárias da 
tradição oral, que remontam ao Era Viking (VIII-XI). No caso da Edda Poética os 
poemas que fazem referência a esse mito são o Völuspá (44-66), o Vaftrúdnismál (44-
54) e o Lokasenna (39). Na Edda em Prosa os relatos estão contidos no Gylfaginning 
(50-52).  

 
Ignatius Donnelly em seu livro utilizou principalmente o poema Völuspá e o 

Gylfaginning como fonte de consulta, entretanto uma ressalva deve ser feita: ele não 
consultou as Eddas propriamente, mas utilizou uma obra de referência e estudo. 
Donnelly como aponta nas referências, consultou o livro Norse Mythology (1875) do 
professor, tradutor e diplomata americano Rasmus Björn Anderson (1846-1936), 
importante escandinavista da época. Através de seu trabalho os estudos 
escandinavos foram popularizados nos Estados Unidos.15  

 
No entanto, Donnelly não apenas utilizou as citações da obra de Anderson, 

mas também algumas de suas opiniões e discursos. A diferença é que o 
escandinavista não abordava uma teoria de meteoros para interpretar o Ragnarök. 

                                                           
14 O significado “Crepúsculo dos deuses” para traduzir Ragnarök, se popularizou no século XIX, com o 
compositor alemão Richard Wagner, o qual nomeou a quarta parte de sua ópera como o título de 
Gotterdammerung (“Crepúsculo dos deuses”) (Lindow, 2001: 254). Nos últimos setenta anos, o debate em torno 
do significado do nome Ragnarök é pautado no uso das palavras julgamento, destino e consumação, e ao invés de 
referir a deuses, os estudiosos tem adotado a palavra poderes.  
 
15 Rasmus B. Anderson tornou-se um renomado escandinavista, tendo fundado o Department of Scandinavian 
Studies na Universidade Wisconsin-Madison, instituição onde lecionou. Também foi representante da Norrœna 
Society, fundada em 1896, pelo rei Oscar II da Noruega e Suécia. Devido ao seu trabalho como diplomata na 
Dinamarca entre 1885 e 1889, e nos estudos escandinavos, tornou-se líder da sociedade nos Estados Unidos. 
Anderson também foi um defensor de legitimar historicamente o papel dos vikings como descobridores da 
América e não Cristóvão Colombo. Anderson escreveu dois livros a respeito (Anderson, 1915: 189, 214, 395). 
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Não obstante, seguindo a explanação de Anderson a respeito do mito ragnarokiano, 
ele e Donnelly iniciam dizendo que houve um tempo que antecedeu o Ragnarök, o 
qual foi um período bastante caótico, marcado por guerras, fratricídios, luxúria, 
incesto, decadência moral e social.  

 
Anderson (1886: 416-417) e Donnelly (1883: 141-142) fazem menção a duas 

estrofes do poema Völuspá, as estrofes 39 e 45, as quais são distintas entre si. A 
estrofe 39 se refere ao salão de Náströnd, local de morte, onde os criminosos eram 
punidos. No entanto, a estrofe 45 se refere à profecia das Quatro Eras, que diz que 
a Era dos Lobos, época na qual ocorre o Ragnarök, seria precedida por três épocas: 
a Era das Espadas, a Era dos Machados e a Era dos Ventos. Em cada um destes 
períodos antes do Ragnarök, guerras, desordem e violência assolariam a 
humanidade. Neste caso, Donnelly reduziu as quatro eras em três: a “Era das 
Espadas” e a “Era dos Assassinos”16 que ocorreriam antes do Drift, e a “Era do 
Gelo”, ocorrida após este.  

 
Em seguida Donnelly (1883: 142) complementa dizendo que o mundo seria 

assolado por um rigoroso inverno que duraria três anos. Trata-se do Fimbulvertr 
(“longo inverno”), relato contido no Vaftrúdnismál 44 e no Gylfaginning 51, o qual é 
mencionado como sendo uma das profecias que antecedem a ocorrência do 
Ragnarök. Porém, para Donnelly, o Fimbulvertr teria ocorrido após a passagem ou 
colisão dos cometas, consistindo numa menção a última “Era do Gelo”.  

 
Apresentado esses acontecimentos que se referem a invernos rigorosos e 

guerras, algo que percebemos se encaixar no discurso do autor de que Atlântida 
estava numa fase decadente quando a ocorrência do Drift. Em seguida, Donnelly 
passa a tratar dos cometas em si, mencionando o relato de que o Sol e a Lua seriam 
devorados por lobos (Völuspá 40; Vaftrúdnismál 45-46; Grimnismál 39; Gylfaginning 51).  

 
No mito diz que os filhos de Fenrir, Skoll e Hati, perseguiam desde o início 

dos tempos os deuses Sól e Mani, respectivamente o Sol e a Lua. Todavia, durante o 
Ragnarök, os dois monstruosos lobos conseguiriam finalmente matar os dois 
deuses, trazendo a escuridão ao mundo. Ignatius Donnelly interpretou tal 
acontecimento como se tratando da passagem de dois cometas.  

 
Inicialmente em sua obra ele considerava que apenas um gigantesco cometa 

teria causado o Drift, mas à medida que ele analisou o mito ragnarokiano chegou à 
conclusão de que poderia ter havido mais um cometa. Sobre isso ele cita o caso do 
cometa Biela (Donnelly, 1883: 409-410). O Biela foi catalogado em 1772 pelo 
                                                           
16 No livro de Rasmus B. Anderson, o autor escreveu Era dos Assassinos ao invés de Era dos Lobos. O 
motivo se deve porque em nórdico antigo a palavra vargr, pode ser traduzida tanto como lobo, quanto por 
assassino, pois se trata de uma metáfora para homicida (Zöega, 1910: 472). Pelo fato das Eras da Espada e do 
Machado no mito se referirem a épocas de guerra e grande violência, Anderson e Donnelly optaram em 
adotar o sentido de assassino ao invés de lobo, pois neste caso ficaria melhor contextualizado. Quanto a Era 
dos Ventos, Donnenly a renomeou por Era do Gelo, novamente por se encaixar melhor na sua perspectiva.  
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astrônomo francês Jacques Laibats-Montaigne, todavia nas décadas seguintes ele foi 
avistado por vários astrônomos e até mesmo batizado com distintos nomes, até 
finalmente receber o nome do militar austríaco Wilhelm Von Biela, em 1826.  

 
O cometa Biela teve sua órbita calculada em 6,6 anos e voltaria a ser 

mencionado várias vezes, até que no ano de 1845, o cometa se dividiu em dois 
(Mitton, 2007: 36). 
 

“Durante essa passagem o cometa ofereceu um fenômeno até então fora 
de série para os astrônomos. Em 19 de dezembro [de 1845], apresentou-
se como o núcleo ligeiramente alongado. Pouca importância foi dada a 
esse fenômeno relativamente frequente. No entanto, na quinzena mais 
tarde separou-se em duas nebulosidades. Tal separação foi reconhecida 
por Herrick e Bradley, 29 de dezembro, na cidade de New Haven, nos 
EUA. No retorno de 1852, foi possível rever os dois cometas gêmeos 
em que se transformou o Biela” (Mourão, 1985: 325).  
 
 

De acordo com o astrônomo Ronaldo Mourão (1985: 324) a 
desfragmentação de cometas não era um fenômeno raro, mas ocasionalmente 
ocorre com mais frequência do que se imagina. Até a década de 1980, mais de 20 
cometas que se fragmentaram, foram avistados nos últimos dois séculos. Além 
disso, o autor menciona que desde a Antiguidade existem relatos de cometas que se 
dividiram em dois ou até mesmo em vários pequenos fragmentos (chuva de 
meteoros).  

 
Mas terminado de explicar essa possibilidade de poderem ter sido cometas, 

sendo estes oriundos de um cometa maior que por motivos desconhecidos se 
dividiu, Donnelly (1883: 142-143) prossegue com suas referências as Eddas. Ele 
comenta uma passagem do mito que diz que o mundo ficaria escuro e nem as 
estrelas seriam vistas (Völuspá 57); e o mundo seria abalado com tamanha violência 
que árvores seriam arrancadas pela raiz e o topo das montanhas desabaria 
(Gylfaginning 51). O lobo Fenrir ao escapar de seu cativeiro, abocanharia o céu, e a 
terrível Serpente de Midgard17, ao emergir do oceano, causaria maremotos e 
inundações (Völuspá 40, 55; Gylfaginning 51). 

 
Nota-se por tal passagem que Donnelly acreditava que tais relatos se 

encaixavam claramente na sua teoria acerca do Drift e do Dilúvio. Temos referências 
celestes que para ele significava a passagem de cometas, e temos referência de 
maremotos e inundações, catástrofes que causaram a submersão de Atlântida.  

 

                                                           
17 Na mitologia nórdica, Fenrir e Jormungand eram irmãos, sendo dois dos três filhos de Loki e Angrboda, 
sendo o terceiro filho, uma mulher, Hel, a deusa do submundo e dos mortos. Nos mitos, Fenrir e 
Jormungand desde seu nascimento foram considerados aberrações que trariam calamidades ao mundo, daí 
terem ao lado de Hel, sido banidos por Odin. No Ragnarök os dois monstros conseguiriam escapar de suas 
prisões para finalmente assolarem o mundo (Gylfaginning 34, 51).   
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Donnelly (1883: 143-144) prossegue falando sobre o navio Naglfar, 
embarcação que transportaria os mortos para a Batalha de Vigrid, sendo que esse 
navio seria feito das unhas dos mortos (Völuspá 50; Gylfaginning 51). Para ele o fato 
do navio ser feito de unhas, seria uma metáfora de que a madeira estaria escassa, 
pois as florestas foram queimadas pela passagem dos cometas. Adiante Donnelly fez 
menção ao fato de que a serpente Jormungand além de causar inundações, o 
monstro também cuspiria veneno sobre o mundo (Gylfaginning 51). Aqui o autor 
remete a teoria de que os gases emitidos por cometas fossem tóxicos.  

 
Mas adiante Donnelly comenta a chegada do gigante de fogo Surt, o qual no 

mito lidera as forças de Muspelheim, o reino de fogo. De acordo como o 
Gylfaginning 51, o gigante brandiria sua espada flamejante, destruindo a ponte Bifrost 
e incendiando o mundo, cujas chamas seriam tão altas, que atingiriam o céu. A 
aparição de Surt e sua horda de gigantes de fogo seriam como se o céu tivesse se 
partido (Völuspá 50, 57; Gylfaginning 51). Donnelly (1883: 144) interpreta essa 
passagem relativa ao gigante Surt como sendo a descrição do núcleo ígneo e a cauda 
flamejante dos cometas, pois devido ao tamanho deles e sua proximidade com o 
mundo, daria a impressão que o céu estivesse pegando fogo, além de cogitar que 
pedaços ou os próprios cometas pudessem ter colidido com o planeta. Isso 
responderia sua tese que dizia que a camada do drift era formada por restos de 
cometas, assim como, a súbita elevação de temperatura foi causada por estes.  

 
A interpretação de Donnelly é bastante interessante, pois alguns cometas 

chegaram a ter suas caudas tão longas, que pareciam verdadeiras serpentes de fogo, 
raios flamejantes ou até mesmo fendas no firmamento. Sobre isso Ronaldo Mourão 
comentou o seguinte: 

 
“O cometa de cauda mais comprida foi o 1843 I, cuja extensão máxima 
foi de 323 milhões de quilômetros; a segunda maior cauda foi a do 
cometa Kirch (1680), com 302 milhões de quilômetros, que, além de 
provocar um enorme alarme na Europa, mereceu do Padre Antônio 
Vieira várias referências em seus Sermões, nos quais o associava a sinais 
divinos” (Mourão, 1985: 72). 

 
 

 O cometa 1843 I, também referido como o “Grande Cometa” de 1843, foi o 
mais brilhante do século XIX e com a cauda mais longa até então identificada. Na 
época de sua passagem Ignatius Donnelly estava com seus 12 ou 13 anos, ainda 
assim, caso ele tenha avistado o cometa, essa seria uma lembrança que ele guardaria, 
pois os jornais passaram semanas falando sobre esse gigantesco astro flamejante. 
Logo, na sua teoria, Donnelly interpretava que a espada flamejante de Surt pudesse 
ser uma alusão às caudas dos cometas, como anteriormente comentado.  
 

No entanto, além dessa interpretação, Donnelly (1883: 144) também 
associou a chegada dos “filhos de Muspell” (os gigantes de fogo) como uma alusão 
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ao “Juízo Final”, aqui tomando referência de Rasmus B. Anderson (1886: 454). Para 
Anderson os gigantes de fogo seriam uma referência a demônios infernais. O 
Ragnarök era associado ao Apocalipse cristão. Embora que ainda hoje a quem pense 
assim, no entanto, ambas são escatologias diferentes18.  

 
Para os escandinavos da Era Viking (VIII-XI), a concepção de tempo era 

cíclica, o Ragnarök não consistiria no final derradeiro, mas sim num período de caos 
e destruição necessários para a renovação do cosmos, daí os deuses, gigantes, 
monstros, humanos e o mundo serem destruídos para poderem renascer das cinzas. 

 
Não obstante, enquanto no Apocalipse cristão Deus julgará a humanidade 

pelos seus pecados, lhe atribuindo à salvação ou a condenação, por isso fala-se num 
“juízo”, no Ragnarök os deuses não julgam os humanos, assim como não os 
salvarão. Com exceção de duas pessoas o restante da humanidade seria aniquilada. 
Assim, o Ragnarök é uma escatologia de renovação do mundo, enquanto que o 
Apocalipse é uma escatologia voltada para a soteriologia (salvação da alma).  

 
Não obstante, Donnelly (1883: 145, 378-382) também comenta um terceiro 

aspecto relacionado à chegada de Surt e seus guerreiros à Batalha de Vigrid. No 
mito diz que Surt destruiria a ponte Bifrost, uma ponte arco-íris que ligava o mundo 
dos deuses (Asgard) com o mundo dos homens (Midgard) (Gylfaginning 51). A 
Bifrost seria uma referência a uma suposta ponte de terra que conectaria o 
arquipélago britânico a “terra dos deuses”, que em sua teoria dizia respeito à 
Atlântida. Inclusive não se sabe o porquê, pois ele não nos fornece detalhes, mas 
Donnelly considerava que o mito do Ragnarök possuía semelhanças com lendas 
druídicas da Bretanha19, as quais falavam de uma grande catástrofe antiga. Em sua 
tese a Bifrost teria sido afundada devido à colisão dos cometas, os quais teriam 
ocasionado o Dilúvio.  

 
O autor prossegue apresentando outros comentários acerca do mito 

ragnarokiano, dizendo que a Batalha de Vigrid, em que deuses como Odin, Thor e 
Freyr falecem, entre outros (Völuspá 53-56; Gylfaginning 51), poderia ser o mito sobre 
uma guerra real, talvez associada à calamidade causada pelos cometas.  

 

                                                           
18 Atualmente o Ragnarök é interpretado por três pontos de vista: “Os que acreditavam que as narrativas 
sobre o destino dos deuses germânicos seriam de base totalmente pagã; os autores que perceberam 
interferências cristãs sobre uma composição pagã e a recontaram após o registro escrito; e mais recentemente, 
os que defendem que o compositor original foi um pagão que sofreu influências de ideias cristãs durante o 
período de conversão” (Langer, 2012: 4).  
 
19 Os vikings ocuparam a Inglaterra e a Irlanda entre os séculos IX e X. De fato suas tradições foram 
assimiladas pelos ingleses e irlandeses. Todavia, não se sabe se Donnelly ao se referir a “lendas druídicas”, 
estava se referindo a que período. Seriam histórias antes da chegada dos nórdicos ou depois? Caso fossem 
lendas posteriores à ocupação nórdica, de fato se encontraria elementos da mitologia escandinava presentes 
nas lendas e folclore bretão.  
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Ignatius Donnelly (1883: 147) volta a repetir sua interpretação, dessa vez 
usando a Edda em Prosa como referência, apesar de não acrescentar nada de novo em 
sua tese, exceto o fato de considerar a existência de talvez um terceiro cometa, o 
qual ele o associou no mito com Garm, o cão de Hel, que durante o Ragnarök se 
liberta da sua coleira e parte para a Batalha de Vigrid, indo matar o deus Tyr 
(Völuspá 49, 58; Gylfaginning 51).  

 
Caminhando para o final do mito do Ragnarök, Donnelly (1883: 150) 

menciona o relato no qual um casal de humanos, uma mulher chamada Líf e um 
homem chamado Lífthrasir, conseguiriam sobreviver à catástrofe do Ragnarök, 
sendo os últimos humanos na face da Terra (Vaftrúdnismál 45; Gylfaginning 53). Para 
Donnelly tratar-se-ia de uma referência aos povos que sobreviveram à passagem dos 
cometas, tendo se abrigado talvez em cavernas, com isso conseguiram escapar do 
calor, frio e da exposição aos gases tóxicos.  
 

Mas além desses dois sobreviventes o autor (1883: 151-154, 239-241) 
também interpretou simbolicamente Balder como o dia e Hodr como a noite20 
(Gylfaginning 53). Dizendo que o retorno destes deuses seria uma alusão ao 
restabelecimento da ordem cósmica, abalada antes pela colisão dos cometas. O 
retorno de Balder e Hodr também estaria relacionado com o final do período glacial 
ocasionado pelo Drift, representando o restabelecimento dos povos. Hodr seria a 
“escuridão” da “Era do Gelo” e Balder a anunciação do fim desse frio período.  

 
Não obstante, ele cita que o martelo de Thor seria o símbolo da velha 

civilização (Atlântida), que apesar de ter sido destruída, ela não foi aniquilada 
totalmente21. Quanto às “moradas douradas” mencionadas no final do relato do 
Gylfaginning 53 e no Völuspá 64, para Donnelly (1883: 153) seriam referências às 
colônias dos sobreviventes de Atlântida, os quais foram fundar novas moradas em 
outras partes do mundo. O fato de filhos de Odin (Vidar e Vali) e os filhos de Thor 
(Modi e Magni) terem sobrevivido ao Ragnarök (Gylfaginning 53), o autor 
interpretava como sendo estes os herdeiros de soberanos e heróis atlantes, os quais 
acabaram sendo divinizados. 

 
 
 
 
 

                                                           
20 Desde o século XIX alguns estudiosos interpretavam simbolicamente Baldr e Hodr como antagônicos, pois 
os símbolos associados a Baldr remetem este deus com o Sol, a luz, a brancura, o brilhante. Por sua vez, Hodr 
era um deus cego, o qual sendo enganado por Loki acabou matando seu irmão Baldr. Neste caso Hodr 
personificava a escuridão, a noite, a ausência de luz (Acebes, 2003: 81).  

 
21 Mjöllnir, o martelo do deus Thor possuía um simbolismo diversificado entre os escandinavos medievais, no 
entanto, a analogia de Donnelly é um tanto incoerente, pois ele mesmo não explica o porquê o martelo estar 
associado com os atlantes.  
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4. Interpretações naturalistas para o Ragnarök 
 

 
Nessa parte final do artigo, comentamos a respeito de algumas hipóteses que 

interpretam determinados acontecimentos no mito do Ragnarök como sendo a 
representação de fenômenos celestes e vulcânicos.  

 
Neste caso, a associação entre astronomia e mitologia já existe há bastante 

tempo através dos estudos da Arqueoastronomia e da Etnoastronomia, duas áreas 
dos estudos astronômicos interdisciplinares, as quais se utilizam da Arqueologia, 
Etnografia, História, Simbologia, Folclore, Mitologia etc., voltados para entender a 
compreensão dos povos acerca de fenômenos atmosféricos e espaciais, e como estes 
interferiam em suas culturas, crenças, religiões, mitos, ritos, sociedades etc22 (Baity, 
1973: 390; Polcaro & Polcaro, 2009: 223-224). 

 
Trabalhos sobre mitologia celeste acerca da área escandinava começaram 

ainda no século XIX. Grandes estudiosos e mitólogos, como Max Müller e Jacob 
Grimm, em seu Deutsche Mythologie (1835), bem antes de Donnelly, teve um extenso 
capítulo dedicado somente para mitos celestes e Astronomia. Mas em termos 
escandinavos o mitólogo, professor e tradutor islandês Finn Magnússen (1781-
1847), o qual na sua tradução da Edda Poética (1821-1823) e posteriormente em seu 
livro de mitologia Eddalœren og dens Oprindelse (1824-1826), voltou a comentar a 
respeito de alguns mitos celestes (Langer, 2013b: 5).  

 
Ainda no XIX alguns estudiosos como Finn Magnússen e Max Müller 

cogitaram a hipótese de que fenômenos como as auroras boreais, cometas, eclipses e 
meteoros poderiam ter representações nos mitos. Donnelly, nesse sentido, não foi 
um pioneiro no que diz respeito a propor interpretações astronômicas para 
interpretar alguns mitos, mas ele se destaca por sua proposta de interpretar 
determinados acontecimentos do Ragnarök como tendo sido a passagem e/ou 
colisão de cometas. 

 
Não se sabe quando o mito ragnarokiano surgiu, porém, entre os séculos VI 

e XI, houve a passagem de cometas e a ocorrência de eclipses, todos visíveis na 
Escandinávia e algumas pistas sugerem que os escandinavos da Era Viking 
associassem tais fenômenos com os seus mitos, sendo tal prática algo visto em 
diferentes povos do mundo. A evidência de eventos cataclísmicos celestes como 
sinais de destruição e morte comumente aparece em narrativas entre várias culturas 
e sociedades ao longo da história. Isso permite afirmar que esses mitos produziram 
previsões escatológicas que revelavam acontecimentos a partir de fenômenos 
cósmicos. Esses acontecimentos – passagens de cometas, eclipses e combate das 

                                                           
22 Outros termos para arqueoastronomia e etnoastronomia são astronomia arqueológica, astronomia histórica, 
e a partir dos anos 1990 se tornou comum usar astronomia cultural (Polcaro & Polcaro, 2009: 223; López, 
2011: 38).  
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estrelas (chuva de meteoros) – foram correlacionados a calamidades como 
incêndios, mortes, fomes e epidemias.  

 
Nesse sentido, as primeiras referências às passagens de cometas registradas 

em documentos chineses, como menciona Gleiser, associam esse evento aos 
inúmeros assassinatos cometidos por seus líderes políticos encontrados em frases, 
como “Quando Chich executou seus fiéis conselheiros, apareceu um cometa” 
(quinze séculos antes de Cristo); ou ainda, após trezentos anos, “Quando o rei 
Wuwang empreendeu uma guerra punitiva contra o rei Chou, apareceu um cometa 
cuja cauda apontava para o povo de Yin. Os yinenses viram-se em maus lençóis” 
(Gleiser, 2001: 21-22).  

 
O comentário de Gleiser é interessante, pois o próprio Donnelly, citando 

Anderson, fez menção as épocas de guerra e instabilidade social e civil que 
antecederiam o Ragnarök. Aqui se observa a tentativa de Donnelly de tornar esse 
relato mítico num relato histórico, associando-o a superstição de que os cometas 
eram anunciadores de maus agouros e calamidades23. Logo, tais homens há milhares 
de anos ao avistarem os dois (ou três) gigantescos cometas, poderiam ter associado 
seus problemas como decorrência daqueles astros flamejantes, segundo ponderou 
Donnelly. 

 
Entretanto, Donnelly considerava que o Ragnarök se referiu a 

acontecimentos ocorridos há 12 ou 10 mil anos, mas se tomarmos em termos 
históricos a época que este mito estava sendo transmitido oralmente - aqui no 
sentido de que um “mito vivo”, diz respeito a sua vivência e transmissão - na 
Europa dos séculos VI ao XII, houve a ocorrência de eclipses e cometas, os quais 
poderiam ter influenciado os povos daquela época.  

 
De acordo com Owen Brazell (1991: 117-118) e Darren Beard (2005: 262-

264), eclipses lunares visíveis na Europa ocorreram nos anos de 734, 796, 800, 802, 
904, 1078, 1110, 1117 e 1121. Sendo o eclipse do ano de 1110 o mais visível. 
Quanto aos eclipses solares, estes ocorreram nos anos de 538, 540, 664, 733, 809, 
878, 1135 e 1140. Brazell e Beard também comentam a passagem de cometas 
registrada em fontes da época: os relatos apontam a passagem de cometas nos anos 
de 676, 729, 892, 905, 975, 995, 1023, 106624, 1097, 1105, 1110 e 1113. Acerca do 

                                                           
23 Georges Duby (1986) faz referência à crônica de Sigeberto de Gembloux (século XII), da época feudal, que 
discorre sobre os acontecimentos do ano mil, relatando um terrível tremor de terra que ocorreu na mesma 
época que um cometa de rastro fulgurante estava visível no céu, e sua passagem rasgou o céu, fazendo surgir 
à imagem de uma serpente de fogo. Duby também comenta que a aparição de um cometa em 1014, foi 
associada aos incêndios que ocorreram à época. O eclipse do sol e da lua, em 1023, posteriormente teria 
culminado com a morte do Papa Bento VIII, falecido em 1024. 
 
24 Famosa passagem do cometa Halley, relatada por vários observadores. Na ocasião da passagem do Halley, 
Guilherme, o Conquistador invadiu a Inglaterra e a conquistou. O cometa foi visto por isso como um mau 
presságio para os ingleses.  
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avistamento de cometas na Alta Idade Média durante o período viking, Johnni 
Langer comentou o seguinte:  

 
 

“Os maiores cometas registrados na Era Viking foram as passagens do 
1P/Halley em 837, 912 e 1066 e do grande cometa de 891 – observados 
na Inglaterra, França e Alemanha – o que nos leva a acreditar que 
também foram acompanhados na Escandinávia” (Langer, 2013a: 77-78).  

 
 

 O historiador Johnni Langer (2013b: 78-80) comenta que entre os 
escandinavos da Era Viking haveria a noção de associar cometas com a imagem de 
Jormungand, a Serpente do Mundo. Tal dado é mencionado em alguns relatos e 
posteriormente aparece no folclore nórdico, já após a Era Viking. Logo, a hipótese 
de Donnelly de associar um dos cometas com a figura de Jormungand pode estar 
realmente correta25. Mas quanto a ele associar a figura do lobo com outro cometa, é 
algo mais problemático.  
 
 Para Johnni Langer (2013b: 83-85), o qual nos últimos anos tem publicado 
trabalhos especificamente na área de etnoastronomia escandinava, os lobos Fenrir, 
Skoll e Hati estariam associados a eclipses, no caso o eclipse solar (“sol negro”) e 
lunar (“lua de sangue”), e por sua vez, Fenrir poderia ser a personificação da 
chamada constelação da Boca do Lobo, associada pelos escandinavos com o 
aglomerado das Híades.  
 

Logo, a ocorrência de eclipses próximos a Boca do Lobo, poderia ser 
interpretado como uma alusão aos lobos tentarem devorar o Sol e a Lua, além do 
relato de que durante o Ragnarök, Fenrir com sua enorme mandíbula abocanharia o 
céu. Ignatius Donnelly desconsiderou a ocorrência de eclipses, pois para o suposto 
“desaparecimento do Sol e da Lua” seria devido à proximidade dos cometas do 
planeta, os quais com seu brilho ofuscariam tais astros, conjectura hoje sem 
fundamento, pois tais astros não conseguiriam “ofuscar” o Sol e a Lua.  

 
Não obstante, ele também não considerou que erupções vulcânicas 

pudessem estar associadas com a formação do Drift, assim como serem formas de 
interpretação para algumas das passagens do Ragnarök. Nordvig e Reide (2016: 2) 
comentam a hipótese de que erupções vulcânicas ocorridas no século VI, entre os 
anos de 536-550, da China à Islândia, possam ter gerado grandes nuvens de cinzas, 
que teriam contribuído para o “verão escuro” ou “véu de poeira”, fenômenos 
geotérmicos relatados por diferentes povos nestes dois continentes, além de 
identificados através de vestígios geológicos e arqueológicos. E devido a essas 

                                                           
25 Jean Delumeau (2009: 111) observou que em relatos datados do medievo e do Renascimento, já associavam 
cometas como sendo serpentes de fogo ou dragões.  
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erupções o clima foi afetado consideravelmente, provocando secas ou invernos 
rigorosos.  

 
No caso do ano de 536, ocorreu uma intensa erupção na Islândia, a qual 

afetou o continente europeu. Bo Gräslund e Niel Price (2012: 429-432) citam o 
relato de um oficial romano chamado Cassiodorus, o qual de Ravena, na Itália, 
descreveu acerca de uma nuvem de cinzas que encobria parte do céu26. Price, 
Gräslund e outros estudiosos como Axboen (1999) apontam que tal fenômeno 
vulcânico afetou o clima da Escandinávia, coincidindo com a época de migração 
interna e externa de parte da população devido à fome, ocasionada por um rigoroso 
inverno, o qual alguns estudiosos consideram que possa ter inspirado o mito do 
Fimbulvertr. Além disso, o “véu de pó” deixaria o céu embaçado, ofuscando o Sol, a 
Lua e as estrelas, características que coincidem com trechos do relato do Ragnarök.  

 
Não obstante, há quem considere que a espada flamejante do gigante Surt 

não fosse uma referência a um cometa, mas a torre de lava expelida por um vulcão. 
Hilda Davidson (2006: 176-177) lembra que o nome de Surt é encontrado em 
cavernas de região vulcânica no oeste da Islândia, a exemplo de Surtshellir. Levando 
em consideração tais aspectos, Surt, sendo um gigante do submundo, não poderia 
estar ligado a um evento celeste. 

 
 
Considerações finais  
 
 
 Antes de prestarmos nossas considerações, comentaremos a respeito de 
algumas conclusões de Ignatius Donnelly. Em Ragnarok ele dedicou à quarta parte 
para apresentar suas várias e extensas conclusões. No caso, optamos em focar a 
respeito das conclusões referentes ao uso do mito do Ragnarök como fonte, pois 
Donnelly fez referência a outras mitologias, assim como, trouxe evidências 
arqueológicas e geológicas para tentar comprovar sua tese sobre o Drift, a passagem 
ou colisão dos cometas, a vida do homem antes do Dilúvio e da Era do Gelo, etc.  
 
 A primeira conclusão acerca do Ragnarök de acordo com Donnelly (1883: 
344) era que de fato o relato sobre a Era das Espadas e a Era dos Assassinos referia-
se ao momento conturbado de desordem social, política e estado de guerra que 
antecedeu a Era do Gelo, sendo que isso foi agravado com a visão dos cometas, 
essencialmente entendidos pelos povos antigos como sinais de mau agouro e 
calamidade. Nesse ponto, Donnelly menciona que o povo (atlante) acabou aderindo 
ao barbarismo. Um dado importante, pois os atlantes eram conhecidos por sua 
civilidade.  

                                                           
26 Em 2010 o vulcão islandês Eyjafjallajökull entrou em erupção. A grande nuvem de cinzas e fumaça 
expelida pelo vulcão afetou os voos de vários países europeus, assim como, também se espalhou para a 
Groenlândia e o Canadá. Uma atividade vulcânica similar parece ter ocorrido no século VI.  
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Não obstante, Donnelly (1883: 345) chega até a misturar as narrativas 

mitológicas, dizendo que o fato de Loki ter roubado as maçãs douradas de Iduna, 
seria uma metáfora para a desordem, pilhagens, falta de moralidade etc. Recordando 
que nos mitos Loki era um “gênio do mal”, um trapaceiro. Para Donnelly, Loki 
personificava a traição e a maldade entre os homens que existia no mundo naquele 
momento.  

 
A segunda conclusão dizia respeito de que Asgard era uma referência a 

Atlântida. Partindo de comparações semânticas, Donnelly (1883: 368-370), citando 
Anderson, diz que a palavra Asas ou Ases27 não seria uma referência a Ásia como 
mencionado no prólogo da Edda em Prosa de Snorri Sturluson, mas seria uma 
referência a Atlas. O qual segundo a mitologia grega, Atlas foi o titã que fundou 
Atlântida, tendo sido seu primeiro rei. Aqui Donnelly (1883: 378-382) defende sua 
teoria de que a mítica ponte Bifrost fosse uma referência a uma passagem de terra 
entre o arquipélago britânico com Atlântida, que ele dizia que era chamada de 
Asgard (“terra dos ases”) pelos nórdicos antigos. Pelos Ases serem os deuses dos 
nórdicos, tal dado se encaixa na visão evemerista de Donnelly, ao considerar que os 
reis e heróis atlantes foram divinizados.  

 
Além disso, Donnelly (1883: 371-372) comenta o fato de que na Edda em 

Prosa, o rei Gylfi viajou a uma terra situada a oeste chamada Asgard, onde conheceu 
três imponentes reis, os quais lhe contaram muitas coisas sobre o passado, o 
presente e até o futuro. Para ele, tal relato seria uma prova da existência de 
Atlântida, uma civilização mais avançada em vários sentidos, inclusive em seu livro 
Atlantis (1882), Donnelly defendia que foram os atlantes que introduziram a 
metalurgia do bronze e do ferro na Europa.  

 
 A terceira conclusão de Donnelly (1883: 393) dizia respeito de que o mito do 
Ginnungagap (Völuspá 3; Gylfaginning 4), seria uma alusão a Europa e África, apesar 
de ele não ter certeza sobre isso. No mito fala que Ginnungagap seria o “abismo 
primordial”, ao norte ficariam as terras frias de Niflheim e ao sul, as terras quentes 
de Muspelheim. Para o autor Ginnungagap não seria um “abismo”, mas uma alusão 
a Atlântida, a qual ficaria situada entre a Europa (Niflheim) e a África (Muspelheim), 
a oeste do Estreito de Gibraltar (os Pilares de Hércules dos gregos antigos). Aqui 
Donnelly tentava explicar que a população do continente era formada por várias 
“raças”, uma teoria cogitada por outros autores que consideravam que a população 
de Atlântida fosse miscigenada. Nesse sentido, Donnelly (1883: 394) complementa 

                                                           
27 Ases ou Æsir é um termo em nórdico antigo usado para se referir a uma das duas principais famílias de 
deuses nórdicos, os Æsir, deuses da guerra, comando, poder etc., como Odin, Thor, Tyr, Baldr, Hodr, Vidar, 
Vali etc. Por sua vez a outra família eram os Vanir, deuses associados à fertilidade, natureza, magia etc., como 
Njörd, Freyja e Freyr. Todavia, em algumas fontes a palavra ases aparecia como sinônimo de deuses no geral 
(Lindow, 2001: 49-51, 311-312).  
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que Líf e Líftrhasir não eram duas pessoas, mas uma metáfora para grupos de 
atlantes sobreviventes que se espalharam pelo mundo.  
 
 Sua quarta e última conclusão especificamente quanto à interpretação do 
mito do Ragnarök, dizia respeito à teoria dos cometas. Ignatius Donnelly (1883: 
395-396, 410) reiterava que os monstros mencionados no mito ragnarokiano, Fenrir, 
Jormungand e Garm fossem referências à passagem de três cometas os quais 
poderiam ter colidido com a Terra há milhares de anos. Apesar de ele ter dúvida 
quanto à colisão, pois em suas pesquisas não conseguiu identificar o local exato das 
supostas colisões, mas as situou em algum lugar a partir da linha do Equador até o 
Ciclo Polar Ártico, entre a América do Norte e Europa. Por mais que houvesse 
dúvida a respeito da colisão, Donnelly não duvidada que cometas tivessem no 
mínimo passado próximo do planeta.  
 
 Quanto a sua teoria sobre Atlântida, até hoje a mítica ilha ou continente 
jamais foi encontrada, além de haver uma diversidade de hipóteses que apontam sua 
existência ou que alegam que fosse apenas um mito que Platão contou. A respeito 
das teorias propostas por Donnelly quanto ao afundamento de Atlântida, neste caso 
sua teoria sobre o Drift, o Dilúvio e a Era do Gelo, com base nos conhecimentos 
atuais, não possuem procedência em tais hipóteses propostas pelo autor.  
 

Não obstante, o que se sabe a respeito das Eras Glaciais, nada as conecta 
com a passagem de cometas ou colisões de meteoros (Casper, 2010; Krüger, 2013). 
Apesar de que tempestades solares possam afetar o equilíbrio do planeta, mas a 
passagem de cometas que supostamente irradiariam seu calor para o planeta não é 
algo plausível, pois cometas passam a distância, e apesar de a Terra cruzar com suas 
caudas, o planeta não seria incendiado. E tão pouco os cometas emanariam gases 
venenosos que matariam pessoas e animais, ou os seus detritos cairiam na Terra, 
criando grandes camadas de sedimentos (Ridapth, 1997; Mourão, 1985; Mitton, 
2007).  

 
Mesmo que cogitássemos uma colisão destes astros, os cometas para se 

aproximarem da teoria proposta por Donnelly, teriam que ser tão grandes quanto o 
meteoro que colidiu com a Terra há 65 milhões de anos, contribuindo para a 
extinção dos dinossauros. Ainda assim, não teríamos certeza se eles poderiam causar 
as calamidades consideradas em sua pesquisa.  

 
 Quanto a sua interpretação simbólica de que os monstros do Ragnarök, o 
lobo Fenrir, a serpente Jormungand, o cão Garm e o gigante Surt como pudessem 
ser referências a calamidades, o autor não estava inteiramente equivocado, pois ao 
associá-los como sendo cometas, estes eram vistos entre distintos povos como o 
prenúncio de calamidades (Gleiser, 2001: 21-22; Duby, 1986: 96; Delumeau, 2009: 
111). Recentemente, Nordvig e Riede (2016: 1-2) buscaram a compreensão humana 
do ambiente no passado e, sob a perspectiva paleoambientais, se reportaram a 
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construção de narrativas contemporâneas. Postulam que o mito de Ragnarök e suas 
narrativas são “fontes científicas”. Desse modo, as antigas narrativas de eventos 
cataclísmicos podem ser analisadas em um discurso acadêmico contemporâneo 
como cenários catastrofistas.  
 

Todavia, quanto a considerar que Jormungand, Fenrir, Garm e Surt 
pudessem ser entendidos como cometas, hoje alguns estudiosos cogitam que tal 
condição fosse possível para o contexto escandinavo, mas somente no caso de 
Jormungand e talvez de Surt, pois não há evidências conhecidas em nenhuma 
mitologia a qual associe canídeos aos cometas. Porém, limitar a interpretação do 
Ragnarök apenas a cometas não é algo visto como único caminho de mitoanálise. 
Hipóteses atuais sugerem a presença de eclipses, constelações e de erupções 
vulcânicas (Langer, 2013a, 2013b; Gränslud & Price, 2012; Nordvig & Riede, 2016).  
 

Ainda assim, isso não desqualifica a interpretação de Ignatius Donnelly, 
embora equivocada em vários sentidos, ele ainda obteve êxito ao tentar numa época 
que os estudos de mitologia estavam passando por uma reinterpretação, assim 
como, sendo validados através da Ciência da Religião e da Mitologia Comparada, em 
propor uma interpretação simbólica, mitológica, mas com tendência científica a 
entender o mito como a representação de fenômenos naturais.  
 
 
Referências 
 
Fontes 
 
Ignatius Donnelly (1882). Atlantis: The Antidiluvian World. New York: Harper & 
Brothers. 
 
Ignatius Donnelly (1883). Ragnarok: The Age of Fire and Gravel. New York: D. 
Appleton and Company. 
 
Poetic Edda. (2011). Old Norse translated Karl Hildebrand and Hugo Gering. 
English translated Henry Adams Bellows. Melbourne: Bogdan Opanchuk. 
 
Snorri Sturluson (2012). Uppsala Edda. Edited with introduction and notes by 
Heimir Pálsson. Translated by Anthony Faulkes. London: Viking Society for 
Northern Research/University College London. 
 
 
Bibliografia 
 
Abrahams, E. H. (1978). Ignatius Donnelly and the Apocalyptic Style. Minnesota 
History, 102-111.  

http://www.revistarodadafortuna.com/


272 
Oliveira, Leandro Vilar & Oliveira, Angela Albuquerque de 

Ignatius Donnelly e a teoria da fúria cósmica para o mito do Ragnarök 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2017, Volume 6, Número 1, pp. 250-274. ISSN: 2014-7430 

 
Abram, C. (2011). Myths of the pagan North: the gods of the norsemen. London: 
Continuum. 
 
Acebes, F. J. M. (2003). El Dios que muere en la mitología germánica: Estudio, 
fuentes e interpretaciones en torno a Baldr. ‘Ilu Revista de Ciências de las Religiones, 8. 
 
Agnolin, A. (2013). História das Religiões: perspectiva histórico-comparativa. Coleção 
Repensando a Religião. São Paulo: Paulinas. 
 
Anderson, R. B. (1915). Life Story of Rasmus B. Anderson. Madison: Wis. 
 
Anderson, R. B. (1884). Norse Mythology. Chicago: S. C. Griggs and Company.  
 
Axboe, M. (1999). The year 536 and the Scandinavian gold hoards. Medieval 
Archaeology, 43, 186–188. 
 
Axelrad, A. M. (1971). Ideology and Utopia in the works of Ignatius Donnelly. 
American Studies, 12 (2), 47-65. 
 
Baity, E. C. [et. al]. (1973). Archaeoastronomy and Ethnoastronomy so far [and 
comments and reply]. Current Anthropology, 14 (4), 389-449. 
 
Bernárdez, E. (2002). Los mitos germánicos. Madrid: Alianza Editorial S.A. 2002.  
 
Boyer, R. (1992). L’Edda poétique. Paris: Fayard. 
 
Casper, J. K. (2010). Global warming cycles:  Ice Ages and Glacial Retreat. New York: 
Facts On File, Inc.  
 
Davidson, H. R. H. (2004). Deuses e mitos do Norte da Europa. São Paulo: Madras. 
 
Delumeau, J. (2009). História do medo no Ocidente: 1300-1800. São Paulo: Companhia 
de Bolso.  
 
Demeules, D. H. (1961). Ignatius Donnelly: A Don Quixote in the World of 
Science. Minnesota History, 37 (6), 229-234.  
 
Duby, G. (1986). O ano mil. Lisboa: Edições 70. 
 
Franco Júnior, H. (1999). O ano 1000. Virando Séculos. São Paulo: Companhia das 
Letras. 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


273 
Oliveira, Leandro Vilar & Oliveira, Angela Albuquerque de 

Ignatius Donnelly e a teoria da fúria cósmica para o mito do Ragnarök 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2017, Volume 6, Número 1, pp. 250-274. ISSN: 2014-7430 

Gleiser, M. (2001). O fim da terra e do céu: o apocalipse na ciência e na religião. São 
Paulo: Companhia das Letras. 
 
Gräslund, B; Price, N. (2012). Twilight of the gods? The “dust veil event” of AD 
536 in critical perspective. Antiquity Publications Ltd, 86, 428-443.  
 
Hicks, J. D. (1921). The Political Career of Ignatius Donnelly. The Mississippi Valley 
Historical Review, 8 (1/2), 80-132.  
 
Hock, K. (2010). Introdução à ciência da religião. São Paulo: Edições Loyola. 
 
Krüger, T. (2013). Discovering the Ice Ages. Leiden: Brill. (Historical of Science Medical 
Library, vol. 37). 
 
Langer, J. (2013a). Cometas, eclipses e Ragnarök: uma interpretação astronômica da 
escatologia nórdica pré-cristã. Revista Mundo Antigo, 2 (4), 67-91.  
 
Langer, J. (2012). A morte de Odin? As representações do Ragnarök na arte das 
Ilhas Britânicas (séc. X). Medievalista, 11, 01-30.  
 
Langer, J. (2015). Ragnarök. In: Langer, J. (org.). Dicionário de mitologia nórdica: 
símbolos, ritos e mitos (pp. 391-395). São Paulo: Hedra.  
 
Langer, J. (2013b). O zodíaco viking: reflexões sobre a etnoastronomia e mitologia 
escandinava. História, imagem e narrativas, 16, 01-32.  
 
López, A. M. (2011). Ethnoastronomy as an academic field: a frame work for a 
South America program. Oxford IX, International Symposium on Archaeoastronomy 
Proceedings IAU Symposium, 278, 38-49.  
 
Mitton, J. (2007). Cambridge Illustrated Dictionary of Astronomy. New York: Cambridge 
University Press.  
 
Mourão, R. R. F. (1985). Introdução aos cometas. Rio de Janeiro: Francisco Alves.  
 
Nordvig, M.; Riede, F. (2016). Are the echoes of the AD 536 event in the Viking 
Ragnarok myth? A critical appraisal. Environment and History, 1-19. 
 
Polcaro, A; Polcaro, V. F. (2009). Man and Sky: problems and methods of 
archaeoastronomy. Archeologia e Calcolatori, 20, 223-245.  
 
Ridpath, I. (2014). Guia Ilustrado Zahar de Astronomia. Rio de Janeiro: Zahar.  
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


274 
Oliveira, Leandro Vilar & Oliveira, Angela Albuquerque de 

Ignatius Donnelly e a teoria da fúria cósmica para o mito do Ragnarök 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2017, Volume 6, Número 1, pp. 250-274. ISSN: 2014-7430 

Ridpath, I. (1997). Oxford Dictionary of Astronomy. Oxford/New York: Oxford 
University Press. 
 
Rosa, C. A. P. (2012). História da Ciência: o pensamento científico e a ciência no 
século XIX. Brasília: FUNAG.  
 
Trigger, B. G. (2006). A history of Archaeologist thought. New York: Cambridge 
University Press.  
 
Usarski, F. (2013). História da Ciência da Religião. In: Passos, J. D.; Usarski, F. 
(orgs.). Compêndio de Ciência da Religião (pp. 51-62). São Paulo: Paulinas/Paulus.  
 
Venero, A. A. (2013). El evemerismo como motivo retórico en la literatura 
apologética cristiana. Ilu. Revista de Ciencias das Religiones, 24, 91-116. 
 
Zöega, G. T. (1910). A concise dictionary of Old Icelandic. Oxford: Clarendos Press.  
 
 
 
 

Recebido: 27 de março de 2017 
Aprovado: 06 de junho de 2017 

 
 
 
 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/

