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empre houve contadores de histórias porque as pessoas gostam de 
histórias. Isso é verdade para todas as raças e períodos da história. A 
contação de histórias era uma arte e diversão favoritas entre os 
povos gaélicos da Irlanda e da Escócia e grande parte do seu 

repertório voltou para fontes pré-cristãs. Nos velhos tempos, havia 
contadores de histórias profissionais, divididos em fileiras bem-definidas – 
ollaimh (professores), filí (poetas), baird (bardos), seanchaithe 
(historiadores, contadores de histórias), cujo dever era conhecer de cor os 
contos, poemas e história próprios da sua classificação, que eram 
recitados para o entretenimento e louvor dos chefes e príncipes. Essas 
classes aprendidas foram recompensadas pelos seus benfeitores, mas o 
colapso da ordem gaélica após a batalha de Kinsale em 1601-2 e Culloden 
na Escócia (1746), eliminaram as classes aristocráticas que mantiveram os 
poetas e reduziram o papel de historiador e seanchaí. A contação de 
histórias era, é claro, uma das principais formas de entretenimento 
residente entre os povos comuns, e a tradição popular irlandesa tornou-se 
enriquecida pelos restos das classes aprendidas retornando ao povo. 
Negado a possibilidade de aumentar o seu lugar na sociedade e privado 
dos meios para promover e progredir a arte, o historiador foi considerado 
em alta estima pelo irlandês comum que reverenciou e cultivou a história 
e a música como seu principal meio de expressão artística. 

Este cultivo da qualidade da expressão oral foi importante na tradição de 
língua irlandesa. Grande parte da natureza particular dos ingleses falados 
na Irlanda é devida a essa herança linguística. No entanto, muito também 
foi perdido na transição do irlandês para o inglês; muitos contos foram 
gravados apenas em irlandês, principalmente devido aos esforços da Irish 
Folklore Commission, agora no departamento de Irish Folklore em University 
College, Dublin. Algum material foi traduzido para o inglês, e há, claro, 
uma quantidade impressionante de „contos‟ coletados em inglês. Os 
plantadores da Inglaterra e da Escócia adicionaram ao corpus e a variedade 
de histórias contadas na Irlanda, particularmente no norte. 

O termo “contos popular”1 é usado para descrever os vários tipos de 
histórias narrativas que foram transmitidas oralmente de uma pessoa ou 
geração para outra. Os principais tipos de contos populares são mitos e 

                                                           
1
 Em inglês “folktale” (N.T.) 
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OBSERVAÇÕES  
 
1. O texto foi encontrado na internet e traduzido sem fins 
lucrativos. 
2. O único objetivo de traduzir o texto é disponibilizá-lo 
em língua portuguesa e, dessa forma, compartilhar o 
conhecimento sobre o tema ou assunto para pessoas que 
tenham interesse. 
3. Os Artigos Traduzidos não fazem parte de uma revista 
eletrônica, nem possui ISBN. Trata-se apenas de uma 
forma de identificar o seu objeto de texto. 
4. A autoria do texto original, em inglês ou espanhol, será 
preservada bem como a identificação do site em que foi 
encontrado o texto. 
5. Não nos responsabilizamos caso o artigo original ficar 
indisponível no endereço eletrônico que indicamos. Essa 
possibilidade pode ocorrer e isso foge da nossa 
competência. 
6. Buscou-se fazer uma tradução a mais próxima possível 
do texto original, sem fazer adaptações. 
7. Quando houver necessidade de esclarecimentos em 
alguma parte do texto, haverá anotações de rodapé com 
a observação (N.T.), creditada ao tradutor. 
8. Solicita-se que, caso for usado este artigo para 
qualquer fim, sejam feitas as referências ao autor do texto 
original, o título original, bem como ao tradutor e o 
endereço eletrônico em que estará disponibilizado tanto o 
texto original quanto o texto traduzido. 
 
ESCLARECIMENTO DE TRADUÇÃO 
1. Optamos por traduzir a palavra "storytelling" para 
"contação de histórias" para sugerir a ideia de contar uma 
história usando palavras faladas de forma performática, 
ou em caso de contar através de linguagem de sinais ao 
vivo que por si só já é performática. Também pelo fato de 
nos referirmos a "contador(a) de histórias" (storyteller) 
como aquela pessoa que se dedica à "contação de 
histórias". 
2. Em alguns textos, há expressões que traduzidas ficam: 
“narrativas orais”, “narradores orais”, “tradições orais” ou 
qualquer outra expressão que esteja relacionada a esse 
tema. A tradução será de acordo com o contexto. 
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lendas. Esses termos, bem como termos como contos de fadas, contos românticos entre outros são 
frequentemente trocados no uso popular, embora os estudiosos tenham feito definições e distinções. Às vezes, 
as histórias podem ter se originado em manuscritos ou impressas, mas depois entraram na tradição oral e 
ganharam nova vida nessa forma. Cada conto contém motivos ou elementos que podem variar de um narrador 
ou distrito para outro, mas a essência do conto permanece estável. Muitos contos se espalharam por todo o 
mundo e são descritos como contos folclóricos internacionais, enquanto outros contos só podem ser 
encontrados dentro da área de sua origem, por exemplo, contos de heróis, como os de Cú Chulainn2 e Red 
Branch3 ou Fionn Mac Cumhaill4 e Fianna5. E mesmo aqui, muitas vezes encontramos ecos internacionais nos 
elementos que compõem o conto. A maioria das histórias dos nossos contadores de histórias pode ser descrita 
como lendas sobrenaturais. 

Uma classificação inicial dos tipos de contos irlandeses é encontrada no livro de Leinster, a partir do século 12. 
Contém uma lista de 187 contos divididos, de acordo com o assunto, em batalhas, viagens, tragédias, 
expedições militares, roubo de gado, cortejos, perseguições, aventuras, visões, etc. Então, no início do século 
XIX, a ciência e a erudição modernas, influenciadas pelo movimento romântico, voltaram sua atenção para os 
contos populares, com os Irmãos Grimm liderando o caminho. Na Irlanda, o primeiro colecionador importante 
foi T. Crofton Croker, que publicou Researches in the South of Ireland em 1824 e duas séries de Fairy Legends em 
1825 e 1826. William Carleton (1794-1869) do condado de Tyrone, que escreveu Traits and Stories do Irish 
Peasantry (1842), foi várias vezes descrito pela WB Yeats como um “romancista”, um “contador de histórias” e 
um “historiador”. Yeats, Lady Gregory e J.M. Synge, nomes associados ao Renascimento Literário Irlandês, 
foram todos fascinados pelo folclore da Irlanda e criaram uma nova literatura fora da herança oral. Uma das 
dificuldades enfrentadas por todos os escritores em inglês foi como traduzir a sintaxe e imagens da língua 
irlandesa em inglês escrito aceitável e reproduzir o discurso normal das pessoas de forma natural. Muitas vezes, 
um estilo “Palco-Irlandês” resultou, privando o texto de sua qualidade e o campesinato de sua dignidade. 

Douglas Hyde, filho de um reitor de Roscommon, conhecia bem os irlandeses e colecionava as canções e os 
contos para a posteridade, preservando-os com a maior precisão possível em irlandês e fornecendo traduções 
em inglês que eram fieis, em vez de literárias. A fundação da Liga Gaélica em 1893 proporcionou a 
oportunidade e entusiasmo para estudar e desenvolver a língua irlandesa, e as histórias dos Gaeltacht, os 
distritos de língua irlandesa, foram diligentemente coletados. Logo após o estabelecimento do Estado Livre 
Irlandês, a Sociedade Folclórica da Irlanda foi criada e um assistente único de Hyde, um homem do condado 

                                                           
2
 Cú Chulainn, também chamado Cú Chulaind ou Cúchulainn, irlandês para “Cão da caça de Culann” e às vezes 

conhecido em inglês como Cuhullin, é um herói mitológico irlandês que aparece nas histórias do Ciclo de Ulster, bem 
como no folclore escocês e da Ilha de Man. Acredita-se que ele seja uma encarnação do deus Lug, que também é seu 
pai. Sua mãe é a mortal Deichtine, irmã de Conchobar mac Nessa. Ele ganhou seu nome quando criança depois de 
matar o feroz cão de guarda de Culann em autodefesa e se ofereceu para tomar seu lugar até que um substituto 
pudesse ser criado. Com a idade de dezessete anos, defendeu Ulster sozinho contra os exércitos da rainha Medb de 
Connacht no famoso Táin Bó Cúailnge (Ataque ao Gado de Cooley). Foi profetizado que seus grandes feitos lhe dariam 
fama eterna, mas sua vida seria curta. Ele é conhecido por seu terrível frenesi de batalha, ou ríastrad, no qual ele se 
torna um monstro irreconhecível que não conhece nem amigo nem inimigo. Ele luta de seu carro, conduzido por seu 
fiel cocheiro Láeg e puxado por seus cavalos, Liath Macha e Dub Sainglend. Em épocas mais modernas, Cú Chulainn é 
referido frequentemente como o "cão do Ulster". (N.T.) 
3
 O Red Branch é o nome de duas das três casas reais do rei do Ulster, Conchobar mac Nessa, na sua capital Emain 

Macha (Forte de Navan, perto de Armagh), no Ciclo do Ulster da mitologia irlandesa. Nos retalhos modernos, às vezes 
é usado como o nome de uma ordem de guerreiros, os Red Branch Knights. (N.T.) 
4
 Fionn mac Cumhaill, às vezes transcrito para o inglês como MacCool ou MacCoul, era um caçador-guerreiro mítico 

da mitologia irlandesa, ocorrendo também nas mitologias da Escócia e da Ilha de Man. As histórias de Fionn e seus 
seguidores ‘so Fianna’, formam o Ciclo Fenian (an Fhiannaíocht), em grande parte narrado na voz do filho de Fionn, o 
poeta Osian. (N.T.) 
5
 Fianna era um grupo de guerreiros semi-independentes parte das mitologias irlandesa e escocesa. Faz parte das 

histórias do ciclo feniano, onde eles são liderados por Fionn mac Cumhaill. Eles são baseados em histórias de grupos 
de jovens homens sem terra na Irlanda medieval. Esses homens eram conhecidos como kerns. (N.T.) 
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Antrim chamado Séamas Delargy, tornou-se o editor de seu jornal Béaloideas. Em 1935, a Comissão Irlandesa 
do Folclore foi fundada com Delargy como diretor e colecionadores de folclore em tempo integral foram 
nomeados. Um desses, Michael J. Murphy, foi nomeado colecionador da Comissão para o Ulster a leste de 
Donegal. Murphy descreveu suas experiências como coletor em Tyrone Folk Quest e, em 1975, publicou Now 
You’re Talking, uma bela coleção de histórias do norte. 

Os contos populares internacionais foram classificados por Antti Aarne, em 1910. Aarne e um americano 
chamado Stith Thompson trouxeram uma versão expandida em inglês em 1929 The Types of the Folktale. Isso foi 
adicionado e reeditado em 1961. Um catálogo irlandês baseado neste catálogo Aarne-Thompson foi produzido 
por Ó Súilleabháin e Christiansen em 1963. Este catálogo continha 43.000 versões de cerca de 700 tipos 
internacionais de contos. Assim, por exemplo, mais de 650 versões foram relatadas na Irlanda do Tipo 300, 
onde o herói mata gigantes e monstros para conquistar a mão de uma donzela. Desde então, muitos outros 
tipos e versões foram adicionados. 

A classificação Aarne-Thompson de contos internacionais cai em cinco categorias principais: 

I Contos de animais 
II Contos populares comuns 
III Piadas e Anedotas 
IV Contos de Fórmula 
V Contos não classificados 

Os contos de “contadores de histórias” podem ser melhor colocados dentro da segunda categoria, “Contos 
populares comuns”, e a maioria pode ser mais detalhada como lendas sobrenaturais. A palavra “lenda” vem do 
latim legenda, coisas a serem lidas e referiu-se originalmente a extratos ou incidentes nas vidas dos santos que 
foram lidos em voz alta em mosteiros para a instrução da audiência. A história foi definida no passado recente 
ou histórico, envolveu pessoas reais e acreditava-se que era verdade pelo narrador e público. Havia lendas 
históricas, associadas a eventos importantes; lendas pessoais, lidando com pessoas reais; lendas locais, 
intimamente relacionadas com um lugar particular e como conseguiu o seu nome ou o que aconteceu lá; lendas 
religiosas, tratando da vida de Cristo ou dos santos; e, finalmente, lendas sobrenaturais, que são apresentadas 
como verdadeiras contas de experiências misteriosas ou seres sobrenaturais, como espíritos, fadas, fantasmas, 
etc., sonhos que se tornam realidade, presságios e advertências da morte e histórias que dependem do folclore 
e da crença popular por sua origem e efeito. Como nossas histórias estão em conformidade com essas 
definições? 

A mudança de linguagem não foi o único motivo para o declínio da narrativa tradicional. A sociedade também 
estava mudando. O desenvolvimento da eletricidade permitiu passatempos e atividades além das disponíveis 
quando o calor e a luz da lareira proporcionaram o foco principal nas longas noites de Halloween. As pessoas 
começaram a viajar, em primeiro lugar localmente e, em seguida, depois, com o uso generalizado da bicicleta 
e, em seguida, o automóvel. Após o jornal, o rádio tornou-se fonte de notícias e entretenimento, e, 
finalmente, as famílias começaram a se reunir em torno da televisão, isoladas de seus vizinhos; de fato, os 
membros da família geralmente pareciam sentar um ao lado do outro, sem falar, permitindo que a televisão e 
outros meios de comunicação modernos assumissem a comunicação. 

A televisão foi considerada por alguns como uma ameaça ao patrimônio cultural do narrador e sua sabedoria. 
Ainda assim, esse “contador de histórias” Os filmes tentam mostrar que a televisão pode ser usada para 
apresentar um bom conto popular e transmitir os contos para uma nova audiência nessa era tecnológica. Nós 
temos imagens do drama da televisão, e a voz e as palavras do contador de histórias. 

O contador de histórias bem sucedido possuía duas habilidades principais – uma boa memória e um bom estilo. 
Ele (e a maioria dos contadores de histórias eram homens) conseguiu construir um relacionamento com seu 
público, fazendo mudanças sutis em cada apresentação para criar a ligação emocional necessária com seu 
público. A versão de televisão não muda, mas cria seu próprio efeito emocional? 
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Citações 

Nos anos em que os livros, revistas e jornais impressos eram raros ou totalmente impossíveis de obter e quando nem o rádio nem a 
televisão ainda haviam sido inventados, o povo da Irlanda, como aqueles de outras terras, tinha que proporcionar seu próprio 
entretenimento. A conversação, a música, o canto, a dança e os esportes fizeram parte desse padrão generalizado, mas, 
especialmente em áreas onde a língua irlandesa ainda era falada, a narrativa era extremamente popular. O bom contador de 
histórias, que tinha um grande repertório armazenado em sua memória, sentado junto à sua própria lareira, em um lugar de 
honra na casa de um vizinho ou em uma vigília, foi assegurado por uma audiência atenta nas noites de inverno. Nem eram 
apenas adultos que desejavam ouvir contos. Meu pai descreveu-me como ele e outras crianças de oito anos de idade passariam 
horas, noite após noite, ouvindo uma contadora de histórias antigas em South Kerry; e um velho na mesma área me disse que, 
como jovem, ele e seus companheiros costumavam fazer todas as tarefas domésticas para um vizinho idoso toda noite de inverno 
para poder ser livre para passar a noite contando-lhes longos contos populares.  
Seán Ó Súilleabháin, Storytelling in Irish Tradition – página 10. 

O principal local para contar histórias foi a lareira durante as longas noites de inverno... Contar histórias durante o dia foi 
considerada desafortunada, mas homens descreveram como eles aprenderam suas histórias enquanto cuidavam do feno ou 
cavavam batatas. Histórias foram contadas também por pescadores no mar à noite, enquanto esperavam o tempo para puxar as 
suas redes. Em casas de vigilância lotadas, contaram-se contos a grupos atentos em cantos tranquilos... As casas de alojamento 
eram excelentes centros de narração... Os trabalhadores sazonais itinerantes (spailpíní) também ajudaram a espalhar contos 
populares de uma área para outra. 
Seán Ó Súilleabháin, Storytelling in Irish Tradition – página 11. 

Relativamente poucos dos contos de heróis impressionantes, que tinham sido ditos em irlandês, passaram para o inglês quando 
essa linguagem entrou em uso comum. Isso resultou na perda de suas “execuções” e linguagem colorida no novo meio. Alguns 
contos folclóricos comuns passaram pela malha de linguagem, no entanto, mas esses foram apenas os fracos ecos das antigas 
glórias da contação de histórias irlandesa. 
Seán Ó Súilleabháin, Storytelling in Irish Tradition – página 12. 

Do ponto de vista do folclorista, a Irlanda tem uma posição geográfica estratégica como uma ilha ao largo da costa oeste da 
Europa. Muitas das suas tradições, pelo menos no que diz respeito ao costume e à crença, derivam dos povos celtas que já viveram 
nas terras ocidentais desse continente. Além disso, os vestígios de certas facetas da tradição europeia, que desapareceram no 
continente, ainda podem ser encontrados na Irlanda.  
(Lendas) diferem tanto na natureza quanto na origem dos contos populares... A crença popular e o costume, em que se baseiam 
as lendas, refletem a mentalidade interna e o comportamento dos povos mais próximos do que os contos populares e oferecem uma 
chave certa para os modos de pensar de nossos ancestrais. O evento descrito em uma lenda foi considerado como um 
acontecimento real, na medida em que os povos – sejam eles rurais ou habitantes da cidade – estavam preocupados. Pode ter sido 
um acontecimento incomum que, devido à sua natureza, atraiu a atenção popular e foi digno de confiança e merecedor de ser 
mantido vivo. Além disso, uma lenda era normalmente local; os lugares, as pessoas, os eventos e as datas mencionados na 
história eram geralmente conhecidos tanto para o narrador quanto para o público. Enquanto algumas lendas se espalharam para 
longe, na maioria dos casos, elas são mais propensas a estar associadas a algum local ou pessoa local, se as condições forem 
adequadas. Uma lenda pode variar de um evento mal lembrado a um relato detalhado de alguma experiência incomum mais 
recente, muitas vezes associada a seres do outro mundo – fantasmas, fadas, espíritos, sereias e tal. Num período em que nossos 
antepassados acreditavam na existência de um mundo invisível próximo, cujos habitantes poderiam, e puderam, interferir nos 
assuntos humanos para sempre ou mal, a cena foi marcada por inúmeras lendas que descrevem os contatos. 
Seán Ó Súilleabháin, Storytelling in Irish Tradition – página 11-12. 

Poetas e contadores de histórias simples, portadores humildes de uma cultura antiga, preservavam até um século atrás, uma 
tradição oral (seanchas) e uma literatura oral incomparável na Europa Ocidental. Kuno Meyer, em uma frase memorável, 
chamou a literatura escrita da Irlanda medieval, “a primeira voz desde a madrugada da civilização da Europa Ocidental”. 
J.H. Delargy. The Gaelic Story-teller, Sir John Rhýs Lecture 1945. 

Éamonn Búrc, outro contador de histórias dessa freguesia (Carna, Connemara), deu a nossos coletores 158 contos. Alguns desses 
contos foram muito longos; Um deles é de 34 mil palavras, e é um dos melhores contos populares que já li em qualquer idioma. 
O contador de histórias morreu de repente, 5 de novembro de 1942, deixando não registrado pelo menos o quanto ele já nos 
havia dado (Folklore of Ireland Society). Ele foi um dos mais incríveis contadores de histórias que já conheci. 
J.H. Delargy. The Gaelic Story-teller, Sir John Rhýs Lecture 1945. 

Todos os textos impressos dos contos populares são compromissos entre a palavra escrita e a palavra falada, entre escritores e 
contadores de histórias. 
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Henry Glassie. Irish Folktales – página 11. 

Peggy (Barrett), como todos os contadores de histórias experientes, adequou seus contos, tanto em comprimento quanto em 
assunto, ao público e à ocasião. 
Crofton Croker, Fairy Legends – página 196. 

Tentativas foram feitas de tempos em tempos durante o presente século para colecionar sabedoria folclórica irlandesa, mas essas 
tentativas, embora interessantes do ponto de vista literário, nem sempre são sucessos de uma ciência. 
Douglas Hyde, Beside the fire – prefácio, página X. 

As seanchas domésticas de hoje são a célula em que a cultura irlandesa viva é construída, ou o canal através do qual o passado 
deve informar o futuro. Pode lidar com coisas profundas na casa do estudioso; Na casa de campo está satisfeito com contos 
lendários. 
Aodh be Blacam, literatura gaélica pesquisada – p. 349. 

Sem mais preâmbulos ou explicações, ele caiu para recitar os lais Ossiânicos. Durante meia hora, sentei-me lá enquanto a voz 
firme dela seguia. Depois de um tempo, ele mudou de poesia para prosa... Eu escutei fascinado, e enquanto eu escutava, veio a 
mim de repente que aqui na última terra habitada de terra europeia, olhando para o horizonte do Atlântico, eu estava ouvindo 
a mais velha tradição viva nas Ilhas Britânicas. No que diz respeito ao registro, esse assunto de uma forma ou de outra é mais 
antigo que o Beowulf anglo-saxão, e ainda vive nos lábios do campesinato, uma experiência real e vívida, enquanto, exceto por 
alguns estudiosos dolorosos, Beowulf há muito tempo ficou sem memória. 
Robin Flower A Tradição Irlandesa – p. 105. 

As antigas tradições dos povos celtas, que no continente foram quase completamente destruídas por invasores sucessivos, na 
Irlanda, sobreviveram e foram transmitidas como a herança particular da nação. 
R.I. Melhor, Introduction to his translation of The Irish Mythological  
Cycle por H. D’Arbois de Jubainville. 

Com o despovoamento, o mais significativo que qualquer país já experimentou, por um lado, e a disseminação da educação, e a 
introdução de ferrovias, faculdades, escolas industriais e outras, por outro lado – juntamente com a rápida decadência do 
irlandês vernacular, em que a maioria de nossas lendas, contos românticos, baladas e anais6 bárdicos, os vestígios dos ritos 
pagãos e as relíquias de encantos de fadas foram preservados... A prática supersticiosa pode continuar a existir? Mas esses 
assuntos de crença popular e folclore, esses ritos e lendas, e superstições, foram, afinal, a poesia do povo, o vínculo que une o 
camponês ao solo, e anima e consola muito as fogueiras de um cottier7. 
Sir William Wilde (pai de Oscar Wilde), Irish Popular Superstitions – páginas 10-11 

O escritor passou muito tempo em ouvir as inúmeras lendas, histórias e tradições que são recitadas nas partes mais remotas dessa 
freguesia. Eles apenas se referem a nada além dos feitos lendários de Fin McCoul8, Ossian e muitos outros gigantes e 
encantadores que fizeram de Glenariff e Lurigethan a cena de suas façanhas. São inconsistentes, contraditórias e absurdas. 
Muitas das partes inferiores das Glens9 não falam nem compreendem uma palavra de inglês e a maioria de suas histórias são 
recitadas em irlandês; Para isso, as pessoas gostam muito de ouvir. 
É estranho que haja tradições ou manuscritos quando as pessoas são todas descendentes de escoceses e não se estabeleceram neste 
país até o início do século XVI... 
Ordnance Survey Memoirs Layd, Co. Antrim, (1830) – página 52. 

                                                           
6
 Anais são, tradicionalmente, uma forma concisa de registro da história de um povo ou instituição, originalmente 

organizada ano a ano. O termo passou a designar, por derivação, qualquer publicação científica ou artística de 
frequência regular ou periódica, ou obra que registre memórias ou fatos pessoais. No texto, podemos perceber que os 
bardos celtas, assim como os equivalentes contadores de histórias em outras partes do mundo, eram os guardiões das 
histórias de seus povos. (N.T.) 
7
 Couttier, na Irlanda, significa uma pessoa que aluga um pequeno pedaço de terra sob um sistema (chamado de posse 

de cottier) de aluguel de terras. Seria, no caso do brasil, um arrendatário, ou seja, aquelas pessoas que arrendam 
(alugam) o imóvel de um proprietário e pagam em dinheiro. (N.T.) 
8
 Também conhecido como Fionn Mac Cumhaill. Veja nota 4. (N.T.) 

9
 As glens são vales, tipicamente escoceses, delimitados por lados côncavos suavemente inclinados ao contrário do 

barranco que é profundo e delimitado por uma inclinação íngreme. (N.T.) 
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Artigos Traduzidos – Nº 18 

As pessoas nas montanhas são muito supersticiosas e relatam muitas histórias maravilhosas e absurdas de São Patrício, como 
também sobre fadas, encantamentos, fantasmas. As mulheres e homens velhos vão contar essas histórias a qualquer pessoa, desde 
que as escutem e, se expressar qualquer dúvida quanto à sua veracidade, é considerada uma indicação certa de ignorância. 
Ordnance Survey Memoirs Skerry, Co.Antrim, (1830) – página 113. 

 

Contador de histórias 

Muitas vezes usamos o termo “Ghost Story” para descrever os contos do sobrenatural. Mas estas são “histórias 
de terror”? Os filmes da nossa série funcionam mais frequentemente na mente dos personagens e do público, 
não em nossos sentidos, não nos assustando com cenas desagradáveis de sangue e assassinato ou por gritos e 
gritos estridentes. Mas e a cena de corte de árvores em “The Thorn Tree”? Se a donzela só apareceu para Seán 
em sua mente, o modo como foi filmado parece horrível para você? Você achou as outras histórias 
assustadoras? Se sim, por que ou como eles eram assustadores? 

O “bean sí” e o espectro da morte em The Undertaker são apresentados como realidades. Mas a Donzela de 
espinhos aparece para Seán em The thorn tree, ou ela é evocada em sua imaginação das histórias que ele havia 
dito quando era criança? A superstição ou “pisreog” torna-se real em sua mente. 

A psicologia é a maneira moderna de entender o folclore? 

 

 


