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Resumo: O presente artigo analisa a obra Uma Estória de Jerusalém, de Edgar A. Poe. 
A análise está voltada para alguns dos principais aspectos da estrutura da obra, como o 
foco narrativo, a caracterização dos personagens e a relação dialógica da trama narrativa 
com o texto bíblico, focalizando a sátira de Poe a aspectos comerciais da religião.
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DOVE VENDORS IN JERUSALEM: DIALOGIC RELATIONS

abstRaCt: This article analyses the work “A tale of Jerusalem”, by Edgar A. Poe. The 
analysis is focused on some of the main aspects of the work structure, such as narrative 
focus, the representation of the characters and the dialogic relation of the narrative plot 
with the biblical text, highlighting Poe’s satire to the commercial aspects of religions. 
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Introdução 

“Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam; 
também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-
lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração; vós, porém, a transformais 
em covil de salteadores” (Mateus 21:12 e 13).
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Este artigo tem o objetivo de analisar a obra Uma Estória de Jerusalém, de Edgar Allan 
Poe, estabelecendo uma relação dialógica da trama narrativa com o texto bíblico. Também será 
focalizada a sátira de Poe relativa a aspectos comerciais da religião. Por fim, se associa à leitura 
dialógica, elementos estruturais da narrativa como o foco narrativo e as personagens.

Uma Estória de Jerusalém, cujo título original é “A Tale of  Jerusalem”, publicado no 
Saturday Courier, em junho de 1832, é um dos primeiros contos escritos por Edgar Allan 
Poe. O autor, valendo de recursos intertextuais, serviu-se da passagem bíblica, na qual 
Jesus expulsa do templo de Jerusalém os vendilhões que comerciavam animais que seriam 
imolados a Deus. O enredo articula a história de três subcoletores no momento da coleta 
de animais destinados à imolação, no altar do templo – Simeão, Abel-Phittim e Buzi-Bem-
Levi. Por ser narrado de forma direta, o enredo vai se revelando à medida que a cena da 
conversa entre os três personagens se desenvolve.

O diálogo dos personagens ocorre no décimo dia do mês hebreu de Thammuz no 
ano de 3941. E a referência à localização espacial dada no trecho “corramos para os balu-
artes, perto da Porta de Benjamim, situada na cidade de Davi” (Poe, 1997, 476) inscreve a 
localização espacial ficcional numa realidade extratextual geográfica reconhecível, porque 
a cidade de Davi é Jerusalém, capital de Israel. Portanto, os personagens deslocam-se por 
um espaço reconhecível, característico dos primórdios do cristianismo e toda a trama fic-
cional desenrola-se em um único espaço: os baluartes do templo em Jerusalém. 

A datação “décimo dia de Thammuz no ano de 3941”, projeta a cidade de Jerusa-
lém num espaço temporal distante, época do início da criação, em conformidade com o 
calendário hebreu. A data/ano de 3941 gera uma impressão de um tempo futuro ainda 
não datado pelos acontecimentos do passado bíblico. Com essa escolha espaço/temporal, 
Poe cria uma ligação entre o passado histórico e o futuro longínquo e mostra, por meio da 
sátira aos “crentes” no dogmatismo religioso, outra face dos atos de religiosidade – a da 
conveniência – conforme se pode constatar no desenrolar da trama ficcional. A narrativa 
desenvolve-se no dia em que os idólatras negociam os primogênitos de seus rebanhos, às 
portas do templo, com os subcoletores. Esses não empregam os animais para o sustento 
do espírito, mas do corpo.  A compra dos animais para imolação é feita por meio da des-
cida de um cesto, no qual são colocados os siclos de prata correspondentes ao valor do 
animal vendido. Quando o cesto chega ao chão, os incircuncisos retiram a prata e colocam 
o animal, que é puxado para a torre do templo. Porém neste dia, quando o cesto chega ao 
seu destino, os subcoletores se dão conta de que foram enganados porque, dentro dele, ao 
invés de um cordeiro há um javali.

Narrador e estilização do conto

A história é contada por um narrador situado no nível intradiegético-heterodiegético, 
apenas com a função de narrar os acontecimentos que ouviu. Embora o tempo do discurso 
seja posterior ao dos fatos narrados, a narrativa ocorre de modo retrospectivo, tal como o 
narrador ouviu e presenciou. O conto é composto por uma única cena, na qual desenrola a 
conversa entre os subcoletores. O tempo da conversa é extremamente condensado, com a 
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duração de apenas uma hora, como se pode observar por meio de passagens como esta: “é a 
derradeira hora da quarta vigília, sendo o sol nascente” (Poe, 1997, 478), que marca o início. 
A ação é condensada, visto que os personagens apenas emitem opiniões a respeito dos pa-
gãos e do animal que esperam comprar, com a pseudofinalidade de oferecer em oferta, uma 
vez que visam ao sustento do corpo e não do espírito. A narrativa em cena é uma escolha 
estética que revela não só a influência do modelo dramático sobre o narrativo, conforme 
afirma Genette (1979, 171), como também a visão estética de Poe, que utiliza o recurso 
típico do drama para permitir que os personagens (ou os anti-heróis) se deixem ver.

No desenrolar da trama, observam-se três escolhas estéticas de Poe: a forma irôni-
ca – frustração da expectativa, pois a venda toma um rumo inesperado, surpreendendo a 
expectativa dos subcoletores trapaceiros, que foram logrados pelos gentios. Em segundo 
lugar, o conteúdo humorístico vinculado à ironia do destino, porque os vendilhões do 
templo conseguiram o contrário do que queriam, o que consiste num desvio da norma-
lidade. Por fim, a opção pela configuração dialógica do conto, que estabelece um diálogo 
com o texto bíblico e apóia a construção da trama sobre um tema universal – oferenda 
de animais e doação de objetos em troca da benção divina. O pagamento de dízimos e a 
coleta de oferendas como forma de redimir os pecados é, até os dias atuais, uma prática 
constante em determinadas religiões.

O humorista não tende a fixar a vida, porque, segundo Pirandello (1996, 166), “para 
o humorista, as causas, na vida, não são nunca tão lógicas, tão ordenadas, como nas nossas 
obras de arte comuns”. Portanto, os personagens que despertam o humor possuem um 
caráter descomposto, incongruente, ou seja, não há coerência entre o que pregam e o que 
praticam. Ao invés de viver, eles se deixam ver. Com o emprego da cena, Poe faz com que 
os personagens desse conto se deixem ver, pelo leitor, tanto na aparência como na essência, 
por exemplo, no seguinte trecho da conversa, em que a crise vivenciada por eles vem à tona: 
“tu te esqueces, contudo, Bem Levi [...], que o romano Pompeu que agora impiamente está 
sitiando a cidade do Altíssimo, não tem certeza de que não empregamos os cordeiros, assim 
adquiridos para o altar, como sustento do corpo em vez do espírito” (1997, 477). A crise 
é produto do conflito gerado pelo caráter incongruente, que desencadeia o medo de que a 
máscara exterior seja retirada e o interior venha ao conhecimento do público.

A cena da conversa entre os três personagens é transposta pelo narrador por meio de um 
processo de estilização do discurso direto como podemos observar nos seguintes trechos: 

– Agora, pelas cinco pontas de minha barba! – gritou o fariseu [...] –, pelas cinco pontas 
desta barba que, como sacerdote, estou proibido de raspar! Temos então vivido para ver o 
dia em que um aventureiro, blasfemador e idólatra de Roma, nos acusará de apropriar-nos, 
para os apetites da carne, dos mais santos e consagrados elementos? (Poe, 1997, 477).

 – Raça! – praguejou Bem Levi. – Raça! Quererão eles defraudar-nos do dinheiro da com-
pra? Ou, santo Moisés! ... estarão eles pesando os siclos do tabernáculo? (Ibid., 479) 

 [...] gritou um soldado romano [...]. Pensais que nós os conquistadores do mundo, não 
temos coisa melhor a fazer do que ficar esperando junto às muralhas de todos os canis para 
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traficar com os cães da terra.  Abaixai isso, digo eu... e vede bem que vossa moedinha seja 
de cor brilhante e peso justo! (Ibid., 478).

Segundo Genette (1979, 182), o discurso estilizado é a forma de discurso mais mi-
mética, na qual o narrador imita seu personagem no tecido dos seus dizeres e na literalidade 
hiperbólica. No conto em análise, Poe emprega o discurso estilizado permitindo que os per-
sonagens apresentem, simultaneamente, as suas opiniões tanto ao leitor como ao narrador. 
Cada personagem instaura um efeito polifônico, pois possui uma concepção ideológica e fi-
losófica própria e expõe seu ponto de vista sobre o modo de agir dos demais. Cada um dos 
personagens, imbuído de sua ideologia particular, julga o holocausto por uma perspectiva. Os 
romanos, a quem Simeão, o Fariseu, chama de idólatras, vêem nesta prática um comércio; ele, 
sacerdote judeu cuja principal característica é a hipocrisia, vê os gentios “como gafanhotos do 
deserto”, ou seja, como uma praga, devido ao fato de eles adorarem Baal e não serem circun-
cidados; os gentios, por sua vez, reconhecem os subcoletores de oferendas como trapaceiros e 
por isso lhes enviam um porco, cuja carne considerada imunda seria o alimento propício.

Com a estilização do discurso e a adoção da focalização externa dos persona-
gens, por parte do narrador, a narrativa deixa de ter uma voz unificadora e as concep-
ções antagônicas sobre o culto religioso se deixam ver. Com essa escolha estética, a 
estrutura do conto torna-se polifônica visto que a narrativa foi construída através “da 
interação entre várias consciências dentre as quais nenhuma se converteu definitiva-
mente em objeto de outra” (Bakhtin, 1981, 13), desencadeando, simultaneamente, o 
diálogo interno no conto, e do conto com a passagem bíblica em que Jesus expulsa 
do templo os vendilhões.

Relações dialógicas

Edgar A. Poe satiriza a compra de bênção, de perdão e de entrada no Reino dos 
Céus, por meio de pagamentos, visto que Deus não está à venda. Evocar o nome de Deus 
e sua benção a preço de prata é um ato profano, revelado por Jesus no Evangelho de São 
Mateus, na passagem em que o Messias expulsava os vendilhões do templo e declarava que 
eles fizeram da casa de oração um covil de ladrões.

Abel-Phittim, Buzi-Ben-Levi e Simeão, os protagonistas dessa história satírica, 
são apresentados pelo narrador como subcoletores de oferendas na cidade de Jeru-
salém. Abel-Phittim e Buzi-Bem-Levi, embora caracterizados de modo simples, re-
cebem nomes que definem tanto o caráter como sua psiquê. No Antigo Testamento, 
Abel é o segundo filho de Adão e Eva, morto por Caim, o primogênito. No entanto, 
na trama ficcional, Abel deixa de ser vítima para transformar-se em trapaceiro. Levi 
é o filho de Jacó que foi para o Egito junto com seus irmãos e formou uma das doze 
tribos de Israel. A caracterização de Simeão é mais complexa, porque seu nome evoca 
o discurso bíblico do evangelho de São João na passagem em que Jesus é apresentado 
ao templo. Jesus, por ser do sexo masculino e o primogênito de José e Maria, foi leva-
do ao templo para ser consagrado ao Senhor em conformidade com as leis mosaicas, 
que prescreviam o sacrifício de um par de rolas ou dois pombinhos, no ato da consa-
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gração. Simeão, morador de Jerusalém, é o homem justo que espera a consolação de 
Israel e que toma Jesus nos braços e o apresenta a Deus.

Segundo Freitas (1986, 16), a presença de personagens históricos ao lado de per-
sonagens imaginários é um ponto de ligação histórico que inscreve a narrativa ficcional 
numa realidade extratextual reconhecível. Os personagens reconhecíveis, 

além de traduzirem um intertexto cultural que denuncia a presença do autor no seu discur-
so, parecem em sua maioria exercer a função de elementos de ligação entre as histórias e a 
História, com o objetivo específico de enraizar aquelas nesta (1986, 18).

Ao utilizar o nome de personagens bíblicos, atribuindo-lhes nova caracterização 
psicológica, Poe insere a trama ficcional no discurso oficial religioso e revela uma intenção 
crítica que para ser captada e interpretada pelo leitor requer um conhecimento prévio do 
texto bíblico. Ao personagem Simeão é atribuído um traço especial de caráter, pelo narra-
dor que o denomina de “Simeão, o Fariseu” (Poe, 1997: 476). Segundo Julia kristeva, “o 
autor pode se servir da palavra de outrem, para nela inserir um novo sentido, conservando 
sempre o sentido que a palavra já possui” (1974, 72). Ao acrescentar o adjetivo “fariseu”, 
ao nome Simeão, Poe serve-se das qualidades de outros personagens bíblicos – os fariseus 
– para inserir um novo sentido ao nome Simeão, que contradiz as qualidades positivas que 
esse nome encerrava no texto primeiro e reforça, ainda mais, o diálogo intertextual entre 
a obra de Poe o texto bíblico. O termo fariseu, no conto grafado em maiúsculas, remete 
ao trecho do evangelho de São Lucas, em que Jesus é convidado para jantar na casa de um 
fariseu e não se lava antes de sentar-se à mesa, e afirma:

[...] vós outros os fariseus limpais o que está por fora do vaso e do prato: mas o vosso inte-
rior está cheio de rapina e de maldade. [...] Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da 
hortelã, e da arruda, e de toda casta de ervas, e que desprezais a justiça, e o amor de Deus! 
Pois estas eram as coisas que importava que vós praticásseis, sem entretanto omitirdes 
aquelas outras. Ai de vós, fariseus, que gostais de ter nas sinagogas as primeiras cadeiras, e 
de vos saudarem na praça! Ai de vós, que sois como sepulcros, que não aparecem, e que os 
homens que caminham por cima não conhecem (Poe, 1979, 932). 

O personagem Simeão, no texto ficcional, perde a máscara de homem justo e ho-
nesto, ao ser reinvestido do traço principal que compõem o caráter dos fariseus apontado 
por Jesus – a incongruência.

Segundo Laurent Jenny (1979, 5), para se compreender o sentido da estrutura da 
obra, é necessário considerar a relação desta com os arquétipos presentes em outros tex-
tos, porque são as relações de realização, de transformação e transgressão que definem a 
obra. No conto estudado, o que caracteriza o tom satírico da narrativa é a relação de trans-
gressão do texto bíblico. Esta é realizada através da introdução do personagem Simeão na 
trama ficcional, realizada por meio de um processo de singularização, no qual o nome Fa-
riseu, utilizado pelo texto bíblico para designar uma casta religiosa conhecida pela incon-
gruência de seu caráter, justaposta ao nome de Simeão, o arquétipo que apresentou Jesus 
ao templo. Ao introduzir personagens com nomes bíblicos e situá-los na torre do templo 
da cidade de Jerusalém como observadores perspicazes, que se consideram semideuses, 
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Poe concede ao leitor a sátira dos membros de outras seitas religiosas, feita por meio da 
voz dos próprios protagonistas que apontam os defeitos dos demais, sem se darem conta 
da própria contradição existente entre o que pregam e o que fazem.

Valendo-se do emprego de recursos intertextuais, Poe apóia a trama narrativa do con-
to Uma Estória de Jerusalém sobre a relação dialógica com o texto bíblico. Ele também revela 
que, após a vinda de Jesus, ainda existe a pretensão de salvação e remissão dos pecados por 
meio de oferendas e pagamentos de indulgências às castas religiosas, como se estas fossem 
os mediadores da negociata com Deus, para a obtenção de um lugar no paraíso. Os pontos 
de ligação intertextuais são reconhecíveis pela caracterização singularizada dos nomes dos 
protagonistas, cuja origem é bíblica; pela localização espacial da ação num templo da cidade 
de Jerusalém, bem como pelo aproveitamento do episódio bíblico da expulsão dos vendi-
lhões do templo, abstraído do seu contexto e inserido na trama ficcional. O papel temático 
das imagens abstraídas do texto bíblico estabelece a relação dialógica e transgressiva entre 
os dois textos. No texto bíblico, Simeão é um homem justo e a expulsão dos vendilhões do 
templo é feita por Jesus. No conto, Simeão é um fariseu trapaceiro, e os vendilhões não são 
expulsos do templo, mas desmascarados ao receberem em vez de um cordeiro, um javali, 
animal cuja carne é considerada impura, tal como a consciência dos protagonistas.

Considerações finais

Ao empregar procedimentos estéticos, provenientes do drama como, por exemplo, 
a unidade de ação, de tempo e o discurso direto, em Uma Estória de Jerusalém, Poe propicia 
ao leitor a apreciação do caráter contraditório do ser humano, ou seja, a vida idealizada 
nos preceitos religiosos e a vida real com seu interminável conflito entre o certo e o er-
rado.  No ensaio A Filosofia da Composição, Poe afirma ser a verdade o objetivo do conto. 
Se nos primórdios da existência humana, o contar era um meio de transmissão da moral 
e dos ritos religiosos, em Poe, ele passa a ser também um meio de transgressão dos falsos 
moralismos e de subverter a ordem imposta, com a finalidade de revelar as máscaras que 
encobrem os falsos valores reinvestidos nos objetos, pensamentos, atitudes e rituais. 
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