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RESUMO 
 
 

“MOSTRANDO OS ESTADOS CONTRÁRIOS DA ALMA HUMANA”: 
UM ESTUDO DAS CANÇÕES DE INOCÊNCIA E DE EXPERIÊNCIA, 

DE WILLIAM BLAKE 
 
 

AUTOR: Leandro Cardoso de Oliveira 
ORIENTADOR: Enéias Farias Tavares 

 
 

William Blake foi pintor, poeta e gravurista. O autor demonstrou grande 
experimentação na produção de sua arte, elaborando o seu próprio método de 
impressão e publicação. Tal método viabilizou a criação dos chamados livros 
iluminados, suporte que possibilitou unir poesia e pintura de forma indissociável. 
Nesta dissertação, serão analisados os estados de “Inocência” e de “Experiência” 
nos livros iluminados Songs of Innocence (1789), Songs of Experience (1794) e 
Songs of Innocence and of Experience - Shewing the Two Contrary States of the 
Human Soul (1794). Comumente, o “estado de Inocência” em Blake é associado à 
existência idealizada, a figuras infantis e à natureza fértil, tanto nos textos quanto 
nas composições visuais. “Experiência”, por outro lado, apresentaria cenários 
urbanos ou de natureza árida, imagens adultas e um olhar diferenciado sobre a vida, 
sem a idealização característica de “Inocência”. Entretanto, embora os títulos dos 
volumes indiquem quais composições seriam sobre a “Inocência” e quais versariam 
acerca da “Experiência”, as composições possuem indícios de que talvez esses 
estados não sejam claramente delimitados ou contrários, como indica o subtítulo da 
edição conjunta. Exemplos disso, além de figuras adultas na parte de “Inocência” do 
livro e de presenças infantis em “Experiência”, são os poemas que aparecem tanto 
em Songs of Innocence quanto em Songs of Experience, dependendo da cópia do 
livro. Considerando o aspecto cambiável desse conjunto de poemas e as 
realocações realizadas por Blake nas diversas edições das obras, serão observados 
os elementos que fundamentam os estados de “Inocência” e de “Experiência” dentro 
dos três exemplares de Songs.  
 
 
Palavras-chave: William Blake. Livros Iluminados. Estudos Interartes. 
  



ABSTRACT 
 
 

“SHEWING THE TWO CONTRARY STATES OF THE HUMAN SOUL”: 
A STUDY OF THE WILLIAM BLAKE’S SONGS OF INNOCENCE AND 

OF EXPERIENCE 
 
 

AUTHOR: Leandro Cardoso de Oliveira 
ADVISOR: Enéias Farias Tavares 

 
 

William Blake was a painter, poet and printmaker. The author demonstrated a large 
experimentation in the production of his art, developing his own method of printing 
and publishing. Such method made possible the creation of the so called illuminated 
books, support in which was published most of his composite art, which combines 
poetry and painting in an inseparable way. This dissertation aims to examine the 
states of "Innocence" and of "Experience" in the illuminated books Songs of 
Innocence (1789), Songs of Experience (1794) and Songs of Innocence and of 
Experience - Shewing the Two Contrary States of the Human Soul (1794 ). Usually, 
the Blake's "Innocence state", in the text and in the visual compositions, is associated 
with idealized existence, childhood figures and fertile nature. "Experience", on the 
other hand, presents urban scenes or arid nature, adult images and a different 
perspective about life, without the characteristic idealization of "Innocence". However, 
although the titles of the volumes indicate which compositions would be of 
"Innocence" and what would be of “Experience", the compositions have evidences 
that perhaps these states are not clearly defined or contrary, as the subtitle of the 
agglutinated edition indicates. Examples of it, besides adult figures on the 
“Innocence” book and childhood images on the “Experience”, are compositions that 
appear in both Songs of Innocence and Songs of Experience, depending on the 
copy. Considering the switchable aspect of this collection of poems and the 
reallocations made by Blake in the several copies of the books, it will be observed 
what is the elements that fundaments the states of "Innocence" and of "Experience" 
on the three books of Songs. 
 
 
Keywords: William Blake. Illuminated books. Interart Studies. 
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INTRODUÇÃO 

 

 William Blake foi pintor, poeta e gravurista. O autor demonstrou grande 

experimentação na produção de sua arte, elaborando um método próprio de 

impressão e publicação. Tal método viabilizou a criação do que chamou illuminated 

book. Os illuminated books unem poesia e pintura de forma indissociável, 

constituindo uma arte compósita1. Esta pesquisa objetiva observar, analisar e 

interpretar três de seus livros iluminados: Songs of Innocence (1789), Songs of 

Experience (1794) e Songs of Innocence and of Experience – Shewing the Two 

Contrary States of the Human Soul (1794). A ênfase recairá sobre a noção de 

―estados contrários‖, introduzida pelo subtítulo da versão conjunta dos dois primeiros 

volumes e nas particularidades proporcionadas pelo método de produção e 

publicação dos livros. 

 Em termos gerais, o ―estado de inocência‖ em Blake pode ser associado à 

existência idealizada da infância, a figuras infantis e à natureza viva, tanto nos textos 

quando nas imagens. O ―estado de experiência‖, por outro lado, apresenta cenários 

urbanos ou de natureza árida, imagens adultas e um olhar diferenciado sobre a vida, 

sem a idealização característica de ―inocência‖. Entretanto, apesar dos títulos dos 

volumes – ou das seções, no caso da edição aglutinada – apresentarem quais 

composições fariam parte do conjunto de Innocence e quais seriam pertencentes a 

Experience, é possível encontrar indícios de que os estados não sejam claramente 

delimitados. 

 Exemplos disso, além de figuras adultas em Innocence e de presenças 

infantis em Experience, são as composições que pertencem tanto ao primeiro livro 

quanto ao segundo, dependendo da cópia finalizada2. Considerando as realocações 

realizadas pelo autor e as particularidades de cada livro, esta dissertação pretende 

observar o que fundamenta os termos ―Innocence‖ e ―Experience‖ nos três 

exemplares de Songs, bem como de que forma pode ser compreendido o subtítulo 

da versão que une os dois conjuntos apresentando-os como contrários.  

                                                           
1
 A expressão ―arte compósita‖ será utilizada com base em Mitchell (1985). O autor utiliza a 

terminologia para nomear a união das artes poética e pictural nos illuminated books de Blake.  
2
 O método artesanal de publicação dos illuminated books possibilita variações singulares nas cópias. 

Além da finalização em cores ser diferente em cada uma delas, a disposição e o número das páginas 
também é alterado. Portela (2007), tendo como base as particularidades dos livros, compreende que 
cada cópia pode ser considerada uma edição diferente.  
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 A problematização de Songs of Innocence and of Experience (1794), uma das 

obras de Blake mais conhecidas, estudadas e traduzidas para o português, mostra-

se necessária ao não considerarmos os dois títulos – Innocence e Experience – 

unicamente como contrários. Ainda que o subtítulo da versão combinada os 

apresente desta forma, existem elementos que podem colocar em dúvida esse 

distanciamento. O aprofundamento deste tema na obra e a discussão crítica sobre 

as singularidades dos exemplares de Songs contribuem para os estudos teóricos, 

críticos e interpretativos sobre os illuminated books, transpondo a aparente 

simplicidade expressa no subtítulo da edição conjunta. 

 Além disso, serão consideradas as possibilidades de aproximação de Songs 

of Innocence (1789) e de Songs of Experience (1794) como livros autônomos e 

dignos de leituras independentes. Apesar de Blake ter continuado a publicar ambos 

de forma separada após o lançamento da versão conjunta, a crítica tem ignorado 

esse fato e abordado os volumes em comparação e/ou contraste com a sua 

contraparte3. As reedições das obras do artista contribuem para a compreensão de 

que após a publicação da obra conjunta os exemplares separados de Songs of 

Innocence e de Songs of Experience perdem força e não merecem ser publicados. 

Este é o caso das tentativas de reunião da obra completa de Blake, por 

exemplo. The Complete Poetry & Prose of William Blake (1988), editado por David 

Erdman, contém não apenas os textos dos illuminated books, mas também cartas e 

manuscritos não finalizados do artista. Apesar do vasto conteúdo, o editor não julgou 

necessário publicar as versões separadas de Songs, mantendo apenas Songs of 

Innocence and of Experience. O mesmo processo ocorre em edições comentadas 

do livro, como as de Essick (2008) e Gardner (1998) e em traduções para o 

português, como é o caso das traduções de Portela (2007) e Sorbini e Carvalho 

(2005). 

Eaves, Viscomi e Essick (1996), no entanto, afirmam que Blake continuou 

publicando as obras de forma independente mesmo após ter realizado a edição 

combinada. Partindo destas proposições – analisar como se constituem a 

―Inocência‖ e a ―Experiência‖ em Songs e levar em consideração, além do exemplar 

                                                           
3
 Duarte (2011, p. 14), por exemplo, afirma que ―Songs of Innocence foi publicada de forma 

independente até 1794 quando Blake torna esta obra complementar a Songs of Experience. Após 
essa data não existem cópias independentes dessas obras, e devemos, portanto, considerá-las como 
uma só‖.  
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conjunto, os dois volumes como obras autônomas – esta dissertação será 

organizada em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo apresentará três seções. A primeira discorrerá sobre as 

relações entre as artes da literatura e da pintura a partir da literatura comparada, 

bem como de que forma William Blake se insere nessa discussão através de sua 

arte. A segunda seção objetiva um mapeamento da recepção crítica do artista. A 

terceira seção do primeiro capítulo visa a detalhar as particularidades das obras a 

serem analisadas, explorando questões técnicas decorrentes e possibilitadas pelo 

método iluminado, bem como aspectos formais e temáticos. 

O segundo capítulo será destinado à obra Songs of Innocence (1789)4. Na 

primeira parte deste, o ―estado de Inocência‖ será discutido através da crítica que 

abordou o termo e dos elementos – visuais e textuais – associados a ele na edição 

do livro. A segunda seção do capítulo será destinada à análise e interpretação de 

composições da obra, com ênfase para a possibilidade da autonomia do volume e 

ao ―estado de Inocência‖ idealizado. A terceira e última seção, também destinada à 

aproximação das páginas compósitas do livro, priorizará composições que, dentro 

de Songs of Innocence, parecem deslocadas ou problematizam o ―estado de 

Inocência‖ idealizado.  

O terceiro capítulo, novamente tripartido, será dedicado à autonomia de 

Songs of Experience (1794). Seguindo a mesma estrutura do capítulo destinado ao 

primeiro volume de composições, a primeira seção discorrerá sobre o ―estado de 

Experiência‖ através da crítica e de elementos do volume. A segunda, por sua vez, 

objetivará a leitura e observação de páginas que remetem ao ―estado de 

Experiência‖ tipificado. Na terceira seção, serão interpretados poemas e imagens 

que desafiam o ―estado‖ proposto pelo título do livro.  

O quarto capítulo abordará o exemplar conjunto, Songs of Innocence and of 

Experience – Shewing the Two Contrary States of the Human Soul (1794) e as inter-

relações entre os dois volumes anteriores enquanto livros independentes. Nele, a 

ênfase recairá nas composições que ao longo das pouco mais de três décadas em 

que Blake produziu e publicou Songs of Innocence and of Experience (1794) 

                                                           
4
 As datas apresentadas referem-se às primeiras publicações de cada livro. Blake publicou os três 

volumes de Songs ao longo de três décadas, e cada edição finalizada possui características distintas 
das demais. Como esta dissertação considera essas particularidades fundamentais para a 
compreensão das obras, o corpus de análise será constituído de diferentes cópias. As referências de 
cada cópia serão mencionadas ao longo dos capítulos, conforme a necessidade. 
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figuraram em alguns exemplares na parte de ―Innocence‖ do volume e em outros 

entre o grupo de ―Experience‖.  
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CAPÍTULO 1 

WILLIAM BLAKE: PINTOR, POETA E GRAVURISTA 

 

1.1. OS ILLUMINATED BOOKS E OS ESTUDOS INTERARTES 

 

O campo de pesquisa conhecido como estudos interartes e os conceitos 

atuais da Literatura Comparada são posteriores à obra de William Blake. No entanto, 

as discussões acerca do domínio da literatura e da pintura e das inter-relações entre 

os dois meios artísticos, mesmo que alheias às terminologias que recebem hoje, 

precedem e são contemporâneas ao período de criação e publicação dos illuminated 

books de Blake. Sendo assim, a teoria e a crítica recente acerca dos estudos 

interartes podem contribuir para a análise e para a leitura da arte compósita criada 

pelo autor de Songs. Esta seção objetiva discorrer acerca dos estudos e das 

discussões entre diferentes artes, de forma a contextualizar a abordagem que será 

adotada em relação aos illuminated books e de que forma, em sua época de criação, 

eles respondem às discussões sobre as relações interartes.  

Embora já amplamente difundida, a abordagem sobre as primeiras definições 

da Literatura Comparada faz-se necessária para introduzir e contextualizar os 

estudos interartes. Conforme afirma Carvalhal (1991, p. 9), se em seus primórdios, 

no século XIX, a Literatura Comparada ―punha em relação duas literaturas diferentes 

ou perseguia a migração de um elemento literário de um campo literário a outro, 

atravessando as fronteiras nacionais, hoje é possível dizer que sua atuação se 

ampliou largamente‖. A partir dessa expansão da Literatura Comparada ao longo 

dos anos foi possível a abordagem dos estudos entre a literatura e outras formas 

artísticas no âmbito do comparatismo. Coutinho (2006) alerta para o fato de que os 

estudos que buscam relacionar diferentes artes não é uma novidade. Quanto aos 

estudos comparados, o autor afirma que ainda no século XIX 

 
figuras como Ampère e Chasles, ao tentarem definir a Literatura 
Comparada, buscam aproximá-la [...] de outras formas de expressão 
artística e outras áreas do conhecimento, e a chamada Escola Francesa 
realizou diversas incursões em ambas as esferas da atividade. Mas no 
período da Escola Americana a preocupação com a interdisciplinaridade foi 
de tal modo ampliada, que passou a figurar inclusive na maioria das 
tentativas de definição da disciplina (COUTINHO, 2006, p. 48). 
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 Segundo o autor, é com a chamada Escola Americana5 que os estudos 

interartes ganham destaque dentro do comparatismo. Antes disso, porém, foram os 

estudiosos franceses que se dedicaram a tentativas de definir e sistematizar o 

campo do comparatismo, os seus métodos próprios e/ou o seu objeto de estudo. 

Este período inicial é conhecido como a ―Escola Francesa‖. Deste contexto, cabe 

ressaltar alguns postulados que foram respondidos ou contestados posteriormente 

por outros críticos e teóricos que apresentam opiniões divergentes. As definições de 

Paul Van Tieghem e Marius-François Guyard, por exemplo, são fundamentais para 

compreender o processo evolutivo da Literatura Comparada.  

Paul Van Tieghem, no início da década de 1930, procurou sistematizar o 

objeto e os métodos da Literatura Comparada. Em seu texto ―Critique littéraire, 

histoire littéraire, littérature comparée‖6, algumas das principais características da 

chamada Escola Francesa ficam evidentes. É possível perceber a relevância dos 

estudos de fontes e influências, que objetivavam rastrear as origens – ou as fontes – 

de um determinado autor ou obra literária, bem como as influências que esse autor 

ou obra podem ter exercido em outros autores. No entanto, a constatação de fontes 

percebidas ―entre escritores da mesma raça e da mesma língua‖, para o autor, ―não 

é muito fecunda‖ (TIEGHEM, 1994, p. 93). Por outro lado, seria profícuo o 

mapeamento das fontes e influências em outras literaturas, ou seja, em outras 

nações e línguas. Para tanto, o pesquisador deveria ser ―versado em várias línguas 

estrangeiras‖ e, além disso, ―iniciado em várias literaturas‖ (TIEGHEM, 1994, p. 95). 

São, portanto, traços comuns da Escola Francesa, para que determinada pesquisa 

tivesse sua contribuição, a exigência de se comparar obras de duas diferentes 

nações e duas diferentes línguas.  

Em artigo posterior, publicado em 1951, François-Guyard, seguindo a mesma 

linha de pensamento de Van Tieghem, ambiciona estabelecer, novamente, 

princípios mínimos para o pesquisador comparatista: ―Seu método de trabalho deve-

se adaptar à diversidade de suas pesquisas. Há, no entanto, condições prévias que 

ele deve preencher, não importa qual seja a direção que pretenda tomar: um certo 

‗equipamento‘, como diz Van Tieghem, lhe é indispensável‖ (GUYARD, 1994, p. 

                                                           
5
 É complicado, atualmente, mencionar Escolas – Francesa ou Americana – estabelecendo fronteiras 

entre elas. No entanto, para o percurso histórico de evolução dos estudos comparatistas, a 
nomenclatura é válida. 
6
 Primeira publicação: VAN TIEGHEM, Paul. Critique littéraire, histoire littéraire, littérature comparée. 

In: La littérature comparée. Paris: Colin, 1931, p. 7-17. 
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97)7. Guyard não propõe um método ao comparatista, mas reforça a exigência do 

trabalho ser realizado com no mínimo duas nações e duas línguas, além de também 

ser necessário ao comparatista, segundo o autor, o conhecimento da tradição e da 

história literária de ambas as nações que estuda.  

Outro traço característico da Escola Francesa é que o contato entre os 

autores e obras comparados deveria ser comprovado, constituindo relações de fato. 

Ainda no ano de 19218, Baldensperger (1994) afirma que se as relações entre dois 

autores ou duas obras não podem ser comprovadas, em nada o estudo comparativo 

entre eles contribuirá. Ou seja, se não havia uma prova concreta de que 

determinado autor leu ou entrou em contato com a obra de outro autor, qualquer 

semelhança encontrada entre os dois não mereceria ser estudada, pois seria 

considerada mero impressionismo.  

Apesar de posteriormente a Escola Americana ter ampliado os estudos 

comparatistas e relegado os estudos de fontes e influências a um plano secundário, 

é inegável a contribuição desses estudos tanto para o firmamento da Literatura 

Comparada como disciplina e campo de estudos, quanto para a contextualização de 

determinadas obras e autores. É impensável estudar as composições de Songs, de 

William Blake, por exemplo, sem fazer um reconhecimento mínimo de obras ou 

temas com os quais o autor dialoga ao longo dos poemas e imagens. Apesar de as 

obras de Blake não constituírem duas nações ou línguas, como exigiam os 

franceses, o rastreamento de textos e imagens anteriores à sua arte compósita é 

fundamental para a interpretação das lâminas iluminadas do artista.  

No entanto, as exigências propostas pelos franceses tornaram os estudos 

comparados limitados a uma pequena parcela de estudiosos – aqueles 

familiarizados com diversas línguas e com diversas literaturas nacionais – e, além 

disso, a real contribuição dos estudos de fontes e influências baseado nas relações 

de fato passou a ser questionada. Desta forma, o comparatismo recebeu novas 

posições teóricas, divergentes do primeiro momento estabelecido pelos franceses. A 

comunicação ―A Crise da Literatura Comparada‖, proferida por René Wellek no 

segundo Congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada, em 

1958, nos Estados Unidos, apresentou duras críticas às concepções francesas, 

                                                           
7
 Primeira publicação: GUYARD, Marius-François. Objet et méthode. La Littérature Comparée. Paris: 

PUF, 1951. p. 12-26. 
8
 Primeira publicação: BALDENSPERGER, Fernand. Littérature comparée: le mot et la chose. Revue  

de Littérature Comparée. [Paris], I, 1 (1921),  5-29. 
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dando início a uma ampliação da Literatura Comparada. Sua comunicação, 

publicada posteriormente9, foi um dos marcos do que hoje é conhecido como a 

Escola Americana do comparatismo.  

Wellek (1994, p. 108) afirma que um ―reexame dos [...] objetivos e métodos 

faz-se necessário‖ e considera que os estudiosos ainda não haviam conseguido 

―estabelecer um objeto de estudo distinto e uma metodologia específica‖ para o 

comparatismo. Além disso, conforme o autor, o estudo das relações de fato não 

apresentava o aprofundamento necessário a um bom estudo literário. Wellek (1994, 

p. 111) considera que eles ―acumularam uma enorme gama de paralelos, 

semelhanças e, algumas vezes, identidades, mas raramente se perguntaram o que 

estas relações devem mostrar, exceto, possivelmente, o fato de que um escritor 

conheceu ou leu um outro escritor‖. Em suma, os principais postulados do 

comparatismo de linha francesa foram questionados por Wellek, abrindo novos 

caminhos para a Literatura Comparada.  

―Nos estudos literários‖, afirma Wellek (1994, p. 117), ―a teoria, a crítica e a 

história colaboram para se atingir seu objetivo principal: a descrição, interpretação e 

avaliação de uma obra de arte ou de qualquer conjunto de obras de arte‖. Para o 

autor, o objetivo do comparatismo não deveria ser diferente. No entanto, ele 

reconhece que ―os estudos de literatura comparada [...] necessitam principalmente 

definir seu foco e objeto de estudo‖ (WELLEK, 1994, p. 117). Ou seja, assim como 

Guyard, ele não propõe um método, mas afirma que determinadas delimitações são 

necessárias. Entre essas delimitações, certo reducionismo quanto ao que deve ser 

estudado pode ser constatado: ―os estudos literários não terão nenhum progresso, 

metodologicamente falando, a menos que se proponham a estudar a literatura como 

um objeto distinto das outras atividades e produções humanas‖ (WELLEK, 1994, p. 

117). Em geral, o autor alerta para o objeto estético – e literário, de forma precisa – 

como objeto de estudo, deixando de lado as outras atividades – artísticas ou sociais 

– da esfera humana.  

Sendo assim, não foi no primeiro momento da Escola Americana do 

comparatismo que os estudos interartes receberam destaque. No entanto, a 

comunicação de Wellek pode ser considerada fundamental para a ampliação dos 

                                                           
9
 WELLEK, René. The Crisis of Comparative Literature. In: FRIEDERICH, Werner. (Ed.) Comparative 

Literature: Proceedings of the Second Congress of the ICLA. 2 vols. Chapel Hill: Univ. of North 
Carolina Press, 1959, v. 1, p. 149-160. Repl. em WELLEK, René. Concepts of Criticism. New Haven: 
Yale Univ. Press, 1963, p. 282-295. 
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estudos comparados em relação aos postulados franceses. O autor critica, por 

exemplo, o fato de, até então, o comparatista não poder se dedicar ao estudo de 

uma única obra (WELLEK, 1994). Tais questionamentos abriram precedentes para 

novas concepções sobre o objeto de estudo do comparatismo. Na década de 

196010, Henry Remak reivindica a relação entre o estudo da literatura em 

comparação com outras artes ou áreas do conhecimento.  

Uma possível definição para a Literatura Comparada, segundo Remak, é a de 

que:  

 
A literatura comparada é o estudo da literatura além das fronteiras de um 
país específico e o estudo das relações entre, por um lado, a literatura, e, 
por outro, diferentes áreas do conhecimento e da crença, tais como as 
artes, (por exemplo, a pintura, a escultura, a arquitetura, a música), a 
filosofia, a história, as ciências sociais (por exemplo, a política, a economia, 
a sociologia), as ciências, a religião etc. Em suma, é a comparação da 
literatura com outras esferas da expressão humana (REMAK, 1994, p. 175). 

 

 Remak alerta para o fato de, durante a Escola Francesa, a relação com as 

outras artes ou esferas do conhecimento não ter sido abordada. Além disso, apesar 

de no princípio dos estudos considerados como parte da Escola Americana Wellek 

(1994) ter enfatizado a literatura como objeto de estudo, a partir da segunda metade 

do século XX, sobretudo através dos postulados de Remak (1994), a relação da 

literatura com as outras artes ou esferas do conhecimento foi ampliada e 

reconhecida como uma das áreas de estudo da Literatura Comparada. É 

aproximadamente no mesmo período que críticos como Hagstrum (1964) alertam 

para o fato da composição dos illuminated books de Blake fazer uso tanto da 

literatura quanto da pintura, devendo ser estudada como arte compósita.  

 Realizando um breve retrospecto sobre os estudos interartes, Clüver (2006) 

reconhece o manual Literatura Comparada, no qual encontra-se o texto de Remak 

referido, como de suma importância para os estudos entre a literatura e outras artes. 

Além disso, postula que:  

 
Em seu manual publicado em 1981, Manfred Schmeling incluiu a 
contribuição de Franz Schmitt-von Mühlenfels, ―Literatur und andere Künste‖ 
[Literatura e outras Artes], indicando este campo de pesquisa como uma 
das seis áreas de competência da Literatura Comparada. Se naqueles anos 
isto ainda parecia estranho, nas décadas seguintes muitos congressos no 
âmbito do Comparativismo sancionaram tópicos correspondentes a este 

                                                           
10

 REMAK, Henry H. H. Comparative Literature, its Definition and Function. In: STALKNECHT, N. and 
FRENZ, H. (Eds.) Comparative Literature: Method and Perspective. Carbondale: Southern Illinois 
Univ. Press, 1961, p. 3-19. 
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campo. E, enquanto a Literatura permanecer como o ponto de referência 
dominante, há boas razões para considerar o Comparativismo como o 
espaço adequado para os Estudos Interartes (CLÜVER, 2006, p. 13). 

 

Ou seja, é após o surgimento da Escola Americana que os estudos interartes 

passaram a ser considerados parte do comparatismo. No entanto, Clüver (1997) 

considera que os estudos interartes ainda não possuem métodos próprios e 

objetivos definidos. Sendo assim, os métodos deverão depender das metas a serem 

seguidas e das questões formuladas. No caso dos estudos interartes é necessário, 

portanto, o estabelecimento de uma metodologia conforme o objeto de estudo de 

cada pesquisa.   

Segundo Lee (1967), os tratados de arte e de literatura produzidos entre os 

séculos XVI e XVIII frequentemente mencionam a estreita relação entre a pintura e a 

poesia. No caso de Blake, Tavares considera que como ―poeta e pintor, poderia 

contribuir para essa discussão, mas prefere responder a ela artisticamente [...]‖ 

(2012, p. 82). Neste sentido, o autor afirma que o artista  

 

criou uma técnica de gravação, em chapas de cobre corroídas com ácido, 
para imprimir em uma mesma página texto e imagem. Tecnicamente, seu 
método foi nomeado de gravação em relevo com ácidos. Poeticamente, seu 
criador o denominou ―método infernal‖ de gravação, ―com corrosivos, que no 
Inferno são salutares e medicinais, dissolvendo as superfícies aparentes e 
revelando o infinito outrora escondido‖ (Matrimônio de céu e inferno, 1792, 
Lâmina 14) (TAVARES, 2012, p. 110). 

 

 Blake não elaborou um tratado crítico sobre a relação entre as artes, mas 

criou o seu método artístico próprio e inovador para evidenciar a sua postura 

estética. Além disso, o fragmento de Marriage of Heaven and Hell (1990) 

mencionado do excerto acima evidencia que além da técnica de criação do novo 

objeto artístico, também na temática dos livros iluminados a relação entre as 

diferentes artes é abordada. O ―infinito‖ mencionado pode ser considerado como a 

dimensão compósita que funde poesia e pintura de forma indissociável, até então 

―escondido‖ nas concepções que emparelhavam ou hierarquizavam duas diferentes 

artes sem as integralizar totalmente. Se, por um lado, Blake não atua como crítico de 

arte, por outro, deixa evidente em suas obras a sua concepção em relação ao 

diálogo interartes. 
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Outro exemplo expressivo é a gravura do tema Laocoonte, finalizada já nos 

anos finais de sua vida11. O tema de Laocoonte foi representado na literatura 

clássica greco-latina e nas artes visuais através da arte da escultura. Textualmente, 

pode ser encontrado, primeiro, na Odisseia, de Homero, e, posteriormente, na 

Eneida, de Virgílio. Nas artes visuais, o exemplo mais renomado é a estátua 

conhecida como Grupo Laocoonte, possivelmente datada do século II a.C. A 

redescoberta da estátua, no início do século XVI, revigorou as discussões entre as 

artes da palavra e da imagem, já presentes na fórmula latina ut pictura poesis, de 

Horácio. Por ser representado tanto textual quanto visualmente, o tema é utilizado 

como exemplo em tratados estéticos, com destaque para o Laocoonte ou Sobre as 

Fronteiras da Pintura e da Poesia, de Ephraim Lessing. 

Na gravura de Blake, a releitura imagética do Grupo de Laocoonte, ao centro, 

é circundada por frases e palavras dispostas de forma não linear que induzem a 

reinterpretação da imagem. Apesar da evidente alusão ao grupo estatuário de 

Laocoonte, composta por duas serpentes e três figuras humanas, assim como a 

gravura de Blake, a frase disposta imediatamente abaixo da imagem faz com que o 

leitor/observador reavalie a sua acepção inicial: ―Jehovah and his two sons, Satan 

and Adam‖. Com a alusão ao texto bíblico, bem como através de todas as outras 

transcrições textuais dispostas na gravura, o autor produz um redirecionamento da 

imagem através do texto. Conforme Tavares,  

 

Aprofundado a relação entre texto e imagem da gravura no seu Laocoonte, 
é como se Blake almejasse ―ensinar‖ seus expectadores a serem leitores e 
seus leitores expectadores, algo que permeia toda a sua produção poética e 
pictórica (TAVARES, 2010, p. 243). 
 

Na gravura de Blake, signos visuais e textuais dependem um do outro, sem 

necessariamente definir-se a superioridade de uma das artes. A supremacia de uma 

das artes sobre a outra, de acordo com Bender e Mellor, existiu na discussão inicial 

entre as artes irmãs e foi, aos poucos, se diluindo: 

 

At the root of the Sister Arts tradition was a debate, or paragone, contending 
for the superiority of one art over the other. The paragone between poetry 
and painting originated in the attempt of Italian Renaissance theorists to 
confer on painting the dignity and prestige of poetry by using ideas from 
ancient rhetoric and poetics. The proponents of painting claimed it to 
possess an educative force and a power of moral suasion equal to or 
surpassing that of poetry. The advocates of poetry, on the other hand, 
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 A gravura de Blake data de 1827, ano de sua morte. 
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continued to insist upon poetry‘s superior ability to engage the mind in a 
process of intellect and spiritual growth. By the eighteenth century, the 
contending theorists had reached a détente in which all acknowledged the 
dependency of each art upon techniques intrinsic to the other

12
 (BENDER; 

MELLOR, 1983, p. 297). 
 

 É neste contexto, em que as fronteiras entre as duas artes estão sendo 

minimizadas, que Blake está inserido. No entanto, as experimentações do autor 

levam a inter-relação entre a poesia e a pintura a outro patamar, unindo, de fato, as 

técnicas de ambas as artes em um objeto final único, contribuindo, desta forma, para 

a discussão a respeito do diálogo interartes.  

 Se inicialmente os poetas defendiam a arte da palavra e os pintores a da 

imagem, no século XVIII houve o reconhecimento de que os domínios e técnicas de 

ambas as artes poderiam contribuir para o objeto artístico final, fosse ele textual ou 

pictórico. Do ponto de vista dos críticos de arte, a partir dessa época ocorreu um 

emparelhamento entre as diferentes artes. Em outras palavras, ―the poet could 

admire the moral force inherent in painting‘s visual immediacy; the painter could envy 

the narrative stretch and conceptual subtlety of verse‖13 (BENDER; MELLOR, 1983, 

p. 297). É possível inferir a partir do excerto, no entanto, que apesar de uma das 

artes adquirir características da outra – seja o poder da acepção imediata da 

imagem reproduzida através das palavras ou uma narrativa sendo comunicada em 

uma pintura –, ainda não ocorrera a fusão de ambas as artes em um único 

elemento, como Blake procura fazer em seus livros iluminados. 

Em seu prospecto ao público, datado de 10 de outubro de 1793, Blake deixa 

claro a sua insatisfação com o modo de produção, publicação e reconhecimento 

artístico no final do século XVIII: 

 

The Labours of the Artist, the Poet, the Musician, have been proverbially 
attended by poverty and obscurity; this was never the fault of the Public, but 
was owing to a neglect of means to propagate such works as have wholly 
absorbed the Man of Genius. Even Milton and Shakespeare could not 
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 Na origem da tradição das Artes Irmãs havia um debate, ou paragone, sobre a superioridade de 
uma arte sobre a outra. A paragone entre a poesia e a pintura originou-se nas tentativas dos teóricos 
da Renascença Italiana em atribuir à pintura a dignidade e o prestígio da poesia utilizando ideias da 
retórica e da poética antiga. Os defensores da pintura alegaram possuir uma força educativa e a força 
de persuasão moral igual ou superior às da poesia. Os defensores da poesia, por outro lado, 
continuaram insistindo na capacidade superior da poesia de envolver a mente em um processo de 
crescimento intelectual e espiritual. No século XVIII, os teóricos rivais haviam alcançado um 
abrandamento em que todos reconheceram a dependência de cada arte nas técnicas inerentes à 
outra. Tradução nossa.  
13

 O poeta poderia admirar a força moral inerente ao imediatismo visual da pintura, e o pintor poderia 
invejar os trechos narrativos e as sutilezas conceituais do verso. Tradução nossa. 
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publish their own works. This difficulty has been obviated by the Author of 
the following productions now presented to the Public; who has invented a 
method of Printing both Letter-press and Engraving in a style more 
ornamental, uniform, and grand, than any before discovered

14
 [...] (BLAKE, 

1793 apud ERDMAN, 1988, p. 692). 
 

A partir do reconhecimento das dificuldades de publicação e reconhecimento 

através dos métodos disponíveis, o autor elaborou o seu método de criação e 

impressão para os seus livros. Nele, Blake era o responsável por todos os 

processos, incluindo as funções de gravador, poeta, pintor, ilustrador e livreiro. Sua 

―arte compósita‖ – termo perpetuado por Hagstrum (1964), em seu William Blake, 

Poet and Painter: an Introduction to the Illuminated Verse e no Blake’s Composite 

Art, de W.T. Mitchell (1985) – iniciada em 1789, passou a ser a única forma de 

publicação de seus livros posteriores. Tal método viabilizou a impressão das artes 

da pintura e poesia com elementos integrados.  

Antes disso, o único livro do autor publicado através do método tipográfico 

tradicional, Poetical Sketches (1983), apresentou uma série de erros cometidos pelo 

tipógrafo. Tavares (2012, p. 28) aponta que esse pode ter sido um dos elementos 

motivadores para a criação dos livros iluminados, sugerindo que a ―irregular edição 

pode ter resultado na ideia de Blake de conceber uma obra que unisse tanto o 

‗poeta‘ e o pintor‘, como também o ‗editor‘ e o ‗livreiro‘‖. Ou seja, a criação do 

método visava não apenas a união das diferentes artes – poesia e pintura –, mas 

também a autonomia econômica e a supervisão do resultado final da obra, além do 

domínio sobre a publicação e distribuição dos exemplares. Ainda segundo Tavares 

(2012, p. 17), as explicações para a criação do método elaboradas pelos 

especialistas são variadas, mas ―todos concordam que o método iluminado 

significou liberdade econômica e inovação artística‖, o que corrobora com o que foi 

afirmado anteriormente em relação à completa autonomia sobre o objeto final da 

própria obra, tanto no âmbito financeiro quanto artístico. 

No entanto, o diálogo de Blake com os seus contemporâneos não se limita 

apenas ao formato, ao diálogo entre as diferentes artes utilizadas e às técnicas de 

impressão e finalização de seus livros. Também os temas – tanto das imagens 
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 Os trabalhos do Pintor, do Poeta, do Músico, têm sido proverbialmente acompanhados pela 
pobreza e pelo anonimato; não por culpa do Público, mas sim devido à pouca atenção dada aos 
meios de propagar tais obras tal como foram concebidas pelo Homem de Gênio. Mesmo Milton e 
Shakespeare não puderam publicar as suas próprias obras. Essa dificuldade foi obviada pelo Autor 
das produções que agora se apresentam ao público; já que ele inventou um método de Imprimir ao 
mesmo tempo a Letra e a Gravura num estilo mais ornamental, uniforme e magnífico do que qualquer 
outro anteriormente descoberto [...]. Tradução de Portela (2007). 
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quanto dos textos – e a estrutura dos poemas, compreendendo a métrica, o ritmo e 

a linguagem utilizada remetem de forma explícita aos livros utilizados para a 

educação infantil na época.  

Nas composições de Songs, é possível reconhecer os temas infantis e o 

diálogo com os livros didáticos, mas os ícones pictóricos e textuais não se 

restringem a esses temas. Além disso, também estão presentes diversos tópicos 

discutidos pela sociedade e pelos artistas do final do século XVIII. Segundo Portela 

(2007, p. 34), ―há um conjunto de factos sociais e económicos das décadas de 1780 

e 1790 que permitem contextualizar alguns dos poemas de Songs of Innocence and 

of Experience‖. A questão abolicionista, a exploração trabalhista, a religião, a 

sensualidade e a sexualidade, o sistema político e as características urbanas de 

Londres são exemplos de temas que podem ser identificados durante a observação 

das composições. 

 

1.2. A OBRA DE WILLIAM BLAKE ATRAVÉS DA CRÍTICA 

 

Apesar de hoje a arte compósita de Blake ser tema de diversos estudos, o 

reconhecimento do valor artístico presente nas suas iluminuras não foi imediato. Por 

alguns críticos, a dimensão visual de sua arte foi priorizada. Outros encontram nos 

poemas o maior valor, interpretando as imagens dos livros iluminados como 

acompanhamentos ou ornamentos. Um terceiro grupo, ainda, dá valor, sobretudo, à 

simbologia criada por Blake em um grupo de publicações conhecidas como ―livros 

proféticos‖. Por fim, existem aqueles que consideram os livros iluminados como um 

compósito indissociável de poesia e pintura. Revisitar a fortuna crítica do autor é 

pertinente para perceber como a sua obra foi estudada ao longo dos anos e como 

ela é compreendida atualmente.  

Peter Ackroyd (1995, p .79) afirma que ―in his later life‖, Blake ―was known 

only as an engraver, a journeyman with wild notions and a propensity for writing 

unintelligible verse‖15. Além do pouco reconhecimento positivo em relação aos seus 

livros iluminados, Ackroyd (1995) aponta como características relacionadas a Blake 

a excentricidade e a obscuridade, traços que serão reforçados pelos relatos de 

visões e diálogos com entidades existentes apenas para o autor. A técnica 
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 ―No fim de sua vida‖, Blake ―era conhecido apenas como um gravurista, um aprendiz com noções 
selvagens e com tendência a escrever versos ininteligíveis‖. Tradução nossa. 
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empregada na criação do método iluminado, por exemplo, teria sido revelada em 

uma visão por um irmão falecido (GILCHRIST, 1863. v. I).  

Se em vida fora conhecido apenas como gravurista, em 1830, três anos após 

a sua morte, foi publicado Lives of the Most Eminent British Painters, Sculptors and 

Architects, de Alan Cunningham, em que o artista recebeu reconhecimento como 

pintor, sem, no entanto, ter a sua arte poética ignorada. No segundo de cinco 

volumes, Cunningham, introduz Blake como um artista que faz parte de uma ―rara 

classe‖: 

 
PAINTING, like poetry, has followers, the body of whose genius is light 
compared to the length of its wings, and who, rising above the ordinary 
sympathies of our nature, are, like Napoleon, betrayed by a star which no 
eye can see save their own. To this rare class belonged William Blake

16
 

(CUNNINGHAM, 1830, v. II, p. 143). 
 

 Citações como essa, em um dos primeiros estudos dedicados a Blake após a 

sua morte, já destacam a sua excentricidade, deixando claro o fato de que a 

percepção da qualidade artística do autor transpõe a compreensão tradicional. Além 

disso, diferente da crítica posterior, que em grande parte destacará a poesia e 

relegará a um segundo ou inexistente plano a matéria pictural, Cunningham observa, 

sobretudo, a qualidade da dimensão visual dos livros iluminados. Ao mencionar 

Songs of Innocence and of Experience, por exemplo, o autor menciona que a obra é 

composta de cenas que apresentam imagens da juventude e da idade adulta, do 

contentamento da infância e da tristeza doméstica, acrescentando que ―every scene 

has its poetical accompaniment‖17 (CUNNINGHAM, 1830, v. II, p. 149). Se no início 

do século XX as imagens serão consideradas por alguns críticos como acessórias, 

os primeiros estudos que abordaram os livros iluminados a consideraram como o 

objeto principal, direcionando a categoria de acompanhamento aos poemas. Em 

suma, apesar de Cunningham reconhecer a qualidade dos versos de Blake, foi a 

dimensão visual da obra artística de Blake que recebeu a primeira atenção dos 

críticos e biógrafos. 

Trinta e três anos depois, em 1863, foi publicada uma biografia com o título 

Life of William Blake: Pictor Ignotus, assinada por Alexander Gilchrist. Além de 
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 A pintura, assim como a poesia, possui adeptos cuja matéria de seus talentos é comparada com o 
comprimento de suas asas, e que, voando acima da compreensão comum de nossa natureza são, 
como Napoleão, traídos por uma sorte que ninguém consegue perceber, exceto eles mesmos. A esta 
rara classe pertence William Blake. Tradução nossa. 
17

 Cada cena possui um acompanhamento poético. Tradução nossa. 
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Gilchrist, contribuíram na composição do primeiro volume do livro Anne Burrows 

Gilchrist e William James Linton. O segundo volume, que consiste em uma seleção 

dos trabalhos e correspondências de Blake incluindo poemas, cartas, listas de 

gravuras e de pinturas, entre outros, foi organizado por Dante Gabriel Rossetti e 

William Rossetti. Os textos originalmente pertencentes aos livros iluminados, exceto 

poucas reproduções de algumas lâminas de Songs of Innocence and of Experience, 

encontram-se deslocados do formato original, excluindo a dimensão visual do 

arranjo das páginas. Mesmo no caso das páginas reproduzidas visualmente, a 

impressão em uma única cor não permite o completo acesso às composições como 

elas foram concebidas. 

Embora o título dos volumes reconheça Blake como um pintor, assim como 

Cunningham, a biografia apresenta informações detalhadas também relacionadas ao 

trabalho com gravurista e à dimensão literária dos livros iluminados. O ponto de 

partida da biografia de Gilchrist (1863, v. I), como indica o título da obra, aborda 

Blake como um artista praticamente desconhecido, ignorado pelas enciclopédias e 

coletâneas de poesia inglesa. Um dos motivos para o desconhecimento da obra 

blakeana, segundo Gilchrist, está relacionado às dificuldades de acesso. ―His 

drawings‖, afirma, ―when they issued further than his own desk, were bought as a 

kind of charity, to be stowed away again in rarely opened portfolios‖18 (GILCHRIST, 

1863. v. I, p. 2).  

Além das obras picturais, a dificuldade de acesso aos textos também é 

destacada. Sobre o primeiro grupo de poemas publicados por Blake, ainda de forma 

tradicional19, Poetical Sketches (1783), Gilchrist (1863, v. I) afirma que o volume é 

tão raro que ele mesmo desistiu de adquirir um exemplar. É possível dizer que 

mesmo os irmãos Rossetti, admiradores de Blake e responsáveis pela organização 

dos poemas no segundo volume do livro, não fizeram as transcrições inteiramente a 

partir dos originais.   

No caso de Songs (1789/1794), embora o volume apresente alguns fac-

símiles dos originais, outros poemas transcritos apenas textualmente possuem 

alterações substanciais. Um exemplo é o poema de Songs of Experience ―A 
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  Os seus desenhos, quando saiam de sua própria mesa, eram comprados como um ato de 
caridade, para serem guardados novamente em acervos raramente abertos. Tradução nossa. 
19

 Poetical Sketches (1783) é o único volume de poemas de Blake publicados no formato tipográfico 
tradicional da época. Segundo Tavares (2012), os erros tipográficos do volume podem ter motivado 
Blake a criar seu método próprio de produção, impressão e publicação de livros.  
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POISON TREE‖, nomeado como ―Christian Forbearance‖ (GILCHRIST, 1863, v. 2, p. 

65). O título ―Christian Forbearance‖ pode ser encontrado em uma das páginas do 

Blake’s Notebook, também conhecido como Rossetti Manuscript20. Tal aspecto 

indica que parte da obra foi transcrita a partir dos manuscritos de Blake, e não da 

obra iluminada. O caderno de anotações de Blake possui a primeira versão – 

apenas em texto – de diversos poemas posteriormente incluídos em Songs 

(1789/1794), além de outros escritos e esboços para desenhos e pinturas.  

Ainda que perceptível o esforço de Gilchrist em destacar Blake como um 

pintor merecedor de maior conhecimento, a dificuldade de acesso e de reprodução 

dos livros iluminados fez com que, gradualmente, a atenção dos admiradores aos 

textos sobrepusesse o interesse pela dimensão visual. A publicação de diversos 

textos de Blake no volume organizado pelos irmãos Rossetti também contribuiu para 

esse processo. Em 1893, Edwin J. Ellis e W. B. Yeats concluíram The Works of 

William Blake, publicado em três volumes, em uma tentativa de reunir a obra 

completa do autor. Apesar de conter diversos fac-símiles de páginas iluminadas, 

assim como no segundo volume da biografia de Gilchrist, muitos poemas de Songs 

of Innocence and of Experience (1794) foram recortados da mídia original. Duarte 

(2011, p. 17) afirma que ―os editores não apenas escolheram entre diferentes 

versões das obras de Blake, como também tomaram a liberdade de modificar 

algumas expressões do poeta‖. 

Além de não reproduzirem o formato original, há indícios de que novamente 

os livros iluminados não foram inteiramente acessados durante as transcrições 

textuais. ―A POISON TREE‖ é novamente intitulado como ―Christian Forbearance‖ 

(1893, v. III, p. 57) no livro de Ellis e Yeats, assim como ocorrera no segundo volume 

da biografia de Gilchrist. Também pertencente a Songs of Experience, ―To Tirzah‖ 

(1893. v. III, p. 66) possui um verso suprimido. Na composição original do livro 

iluminado, o verso omitido encontra-se escrito em disposição vertical, fundido à 

dimensão visual da página iluminada. Ocorrências como essas evidenciam que não 

apenas os elementos picturais foram perdidos nas reedições que utilizavam a 

transcrição apenas textual, mas também fragmentos dos poemas foram ignorados 

ou modificados. 
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Apesar das alterações substanciais em alguns trechos, é inegável a 

importância dos volumes organizados por Ellis e Yeats, uma vez que ―a numeração 

e classificação que propuseram prepararam o terreno para as grandes edições do 

conjunto, como a de J. Sampson (1905) e a de G. Keynes (1925)‖ (STEIL, 2007, p. 

19). Além disso, o estudo biográfico e analítico exposto nos dois primeiros volumes 

de The Works of William Blake (1893) teve grande influência no direcionamento da 

obra de Blake por parte dos críticos do início do século XX.  

O primeiro volume é dividido em duas grandes seções. A primeira expõe a 

biografia e a cronologia das obras e composições de Blake. A segunda seção 

apresenta a abordagem interpretativa e analítica adotada pelos autores, que busca 

relacionar toda a obra, os personagens e a mitologia criada por Blake em um 

―sistema simbólico‖. Já o segundo volume propõe comentários interpretativos dos 

livros iluminados em relação ao sistema simbólico desenvolvido anteriormente. No 

prefácio, os organizadores anunciam a leitura dos poemas mais difíceis, com 

destaque para os chamados livros proféticos (ELLIS e YEATS, 1893). Grande parte 

das considerações analíticas realizadas pelos autores estão conectadas ao fato de 

considerarem Blake um místico.  

Como o objetivo principal de Ellis e Yeats (1893) era descrever o sistema 

simbólico de Blake a partir dos livros proféticos, a abordagem das demais obras 

aparentemente recebeu menos atenção por parte dos organizadores. Ao 

apresentarem a cronologia de publicação das obras, na primeira parte do primeiro 

volume, a existência de Songs of Innocence (1789) publicado de forma autônoma é 

ignorada. Além disso, The Book of Thel (1789) é anunciado como ―The Book of Hell‖, 

equívoco que não se justifica exceto pela falta de atenção aos livros que não 

proporcionavam grande acréscimo ao sistema simbólico proposto, uma vez que os 

editores apresentam a edição transcrita do texto de The Book of Thel com o título 

correto no segundo volume de The Works of William Blake (1893). 

As modestas alusões a Songs objetivam relacionar os poemas à simbologia 

dos demais livros iluminados ou incluí-los a serviço do conjunto da obra. "Songs of 

Innocence and of Experience", afirmam Ellis e Yeats, ―contain more than one 

indication that the great mystical building was already planned‖21 (1893, v. 1, p. 22). 

No segundo volume de The Works of William Blake (1893), composto por 
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comentários interpretativos e paráfrases de cada um dos livros, a abordagem de 

Songs (1789/1794) é inteiramente dedicada a encontrar indícios ou relações com os 

outros livros, relacionando termos e passagens a personagens e nomenclaturas 

expostas no ―sistema simbólico‖ detalhado no primeiro volume. Ademais, todo o 

comentário crítico referente a Songs alude apenas aos poemas, ignorando 

inteiramente as imagens do livro iluminado. 

A leitura apenas textual de Blake tornou-se recorrente no início do século XX, 

assim como a interpretação do artista como místico. Como já destacado, além de os 

poemas não apresentarem a dimensão visual original, até mesmo a grafia das 

reedições não era mantinha fiel aos textos publicados por Blake. Em 1905, John 

Sampson organizou e publicou Poetical Works of William Blake. O principal objetivo 

da nova reunião da obra completa de Blake foi ―to recover and present Blake‘s own 

version of his poetry without the customary attempts at emendation‖22 (SAMPSON, 

1905, p. v). Apesar da tentativa de ser mais fiel aos originais do que as publicações 

anteriores da obra de Blake, ainda tratava-se de uma transcrição textual, realocando 

as palavras do livro iluminado em formato tradicional. Em Poetical Works of William 

Blake (1905), há uma rápida menção ao método iluminado no prefácio da obra. No 

entanto, como o nome do volume indica, era Blake como poeta que estava sendo 

republicado e reeditado, não mais o pintor ou o gravurista. É principalmente desta 

forma, como poeta, que o artista será lido durante a primeira metade do século XX. 

Cerca de quatro décadas depois de Poetical Works of William Blake (1905), o 

autor ainda será lido primordialmente como poeta por Northrop Frye. Assim como o 

estudo presente em The Works of William Blake (1893), Fearful Symmetry (FRYE, 

1947) prioriza a interpretação dos livros proféticos de Blake. No entanto, 

contrariando a edição de Ellis e Yeats, ―corrigir a interpretação de Blake unicamente 

como místico foi o que levou Northrop Frye a escrever The Fearful Symmetry – que 

lê Blake como poeta [...]‖ (TAVARES, 2012, p. 33). Conforme afirma Frye (1947, p. 

3), em seu livro ―no effort has been made to deal at all adequately with Blake's 

biography or with his work as painter and engraver: a study of his relation to English 

literature is primarily what has been attempted‖23. Ou seja, a leitura do crítico, apesar 
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de reconhecer a dimensão iluminada da obra de Blake, prioriza o texto em 

detrimento da imagem.  

Ao repreender as abordagens aos textos de Blake como documentos que 

ilustram tradições como o misticismo ou o ocultismo, Frye (1947, p. 6) é categórico: 

―Blake's poems are poems, and must be studied as such. Any attempt to explain 

them in terms of something that is not poetry is bound to fail‖24. A ressalva é 

compreensível. Segundo Dorfman (2009, apud STEIL, 2011), a crítica do autor, no 

século XIX, foi definida por opiniões moldadas a partir das crenças pessoais dos 

próprios críticos. Frye objetiva, então, direcionar as atenções para o que, a seu ver, 

merecia destaque: o objeto artístico em si, independente das crenças ou ideologias 

de quem realiza a análise. O seu esforço para estudar unicamente a poesia de 

Blake, no entanto, ignora conscientemente a dimensão completa da arte compósita 

criada por Blake. Se no fim da primeira metade do século XX Frye propôs voltar as 

atenções unicamente à arte de Blake, através de sua poesia, pouco mais de uma 

década depois é a arte compósita que será observada pela crítica. 

Considerando o panorama geral da fortuna crítica dedicada às obras de 

Blake, Tavares conclui que 

 

raros autores estudam os livros iluminados sem metodologicamente 
ressaltar a importância do texto sobre a imagem. Esta é vista por muitos 
críticos como depositária ‗ilustrativa‘ ou ‗alusiva‘ das narrativas, 
personagens ou temas presentes naquele (TAVARES, 2012, p. 13).  
 

Na segunda metade do século XX, no entanto, começaram a surgir análises 

dos livros iluminados não mais como poemas ornados por imagens, ou ainda como 

cenas visuais com acompanhamentos poéticos, mas como um objeto único e 

indissociável: 

 
O primeiro autor a atentar para a união de texto e imagem na sua arte é 
Jean Hagstrum. Seu William Blake – Poet and Painter (1964) é um dos 
primeiros livros a estudar em profundidade os livros iluminados como ―arte 
compósita‖, construto verbal e visual indissociável (TAVARES, 2012, p. 13). 

 

Hagstrum (1964) propõe uma introdução ao verso iluminado de Blake, 

enfatizando tanto a instância poética quanto a pictural como partes fundamentais e 

de valores artísticos e interpretativos equiparados na arte iluminada blakeana. O 
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volume, que designa o artista como ―Poeta e Pintor‖ no título, não objetiva discorrer 

sobre as virtudes dos versos de Blake ou sobre as suas qualidades como pintor, 

mas unir as duas instâncias como fundamentais e complementares na leitura e 

interpretação dos livros iluminados. Além de apresentar o contexto de surgimento 

das iluminuras de Blake, o autor propõe, assim como realizado por diversos críticos 

anteriormente, uma discussão sobre o conjunto da obra em larga escala, abarcando 

todos os livros iluminados. No entanto, distingue-se das abordagens prévias por 

desconsiderar manuscritos poéticos acompanhados de esboços picturais e livros 

iluminados incompletos ou não finalizados para a publicação, mesmo reconhecendo 

a relevância dos volumes para a totalidade da simbologia blakeana. 

Além disso, as análises detalhadas objetivam, principalmente, oferecer uma 

metodologia de análise da arte de Blake como arte compósita, já que até então as 

aproximações eram comumente textuais e as imagens eram mencionadas como 

acessórias:  

 

I have ventured some detailed analysis – of Thel, America and Job, for 
example – but these are intended not so much to establish an interpretation 
or to ilustrate Blake‘s philosophy as to recommend a method of Reading that 
takes account of all elements of Blake‘s form – border, design, and word

25
 

(HAGSTRUM, 1964, p. viii). 
 

 Esse redirecionamento da interpretação da arte blakeana, resgatando os 

originais finalizados, motivou as reedições de seus livros através de fac-símiles das 

páginas iluminadas, e não mais de transcrições textuais, embora o número de 

publicações que reproduz inteiramente a dimensão original seja expressivo apenas 

no final do século XX e início do XXI. Apesar de alguns críticos continuarem 

priorizando determinados elementos em detrimento de outros – normalmente 

analisando o texto e ignorando as imagens – e de muitas reedições posteriores 

ainda deslocarem os poemas da arte iluminada original, a partir da segunda metade 

do século XX a análise das iluminuras como arte compósita, considerando, como 

propôs Hagstrum (1964), as bordas, os desenhos e as palavras, conquistou adeptos 

e resultou em importantes estudos. Entre eles, merece destaque o Blake’s 

Composite Art, de W. T. Mitchell, publicado em 1985. 
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 Mitchell (1985) alega que a crítica de Blake havia apenas começado a definir 

a sua arte, estando ainda distante de elucidá-la, especialmente em relação ao 

constructo compósito característico dos livros iluminados. Amparado pelo estudo de 

Hagstrum (1964), é a arte visual-verbal como objeto final único que interessa ao 

crítico. Sua abordagem consiste em ―defining the nature of Blake‘s composite art as 

an expression of his own aesthetics‖26 (MITCHELL, 1985, p. xv). Para isso, ele 

discutirá como Blake interpreta as teorias tradicionais a respeito das relações entre 

as ―artes irmãs‖ em benefício da criação de seu próprio formato artístico. Mitchell 

compreende que a discussão a respeito dos livros iluminados não é inédita. No 

entanto, acredita ser o primeiro a elaborar uma extensa abordagem a respeito da 

arte compósita de Blake que a considera como uma criação artística original e 

detentora de qualidades próprias, e não como mero resultado final de uma longa 

tradição de tentativas de unir a pintura e poesia (MITCHELL, 1985). 

 Com as publicações de Mitchell e Hagstrum, a crítica de Blake que considera 

os seus illuminated books a partir da concepção de arte compósita expandiu-se. São 

diversos os estudos relacionados às etapas do processo de criação do método 

iluminado. Alguns incluem tentativas de recriação das lâminas iluminadas de acordo 

com os procedimentos originais. Além disso, sobretudo a partir da segunda metade 

do século XX, surgiram inúmeras interpretações da arte iluminada blakeana e 

sistematizações para definir-se a melhor metodologia a ser adotada na interpretação 

dos livros. Entre os pesquisadores que tentaram recriar o método iluminado 

destacam-se Joseph Viscomi e Michael Phillips. Os dois possuem concepções 

divergentes em relação às etapas realizadas por Blake. Enquanto Viscomi (1993) 

sugere que Blake produzia a sua arte diretamente na placa de cobre, sem copiar de 

um modelo prévio, Phillips (2000), utilizando os manuscritos de Blake como principal 

argumento, alega o contrário: a criação dos poemas e das imagens seria elaborada 

previamente, e apenas depois ocorreria a aplicação sobre a placa de cobre.  

 A discussão sobre as etapas do processo de criação ainda não foram 

completamente esclarecidas. No entanto, a dificuldade de acesso às obras, fato que 

dificultou a análise da arte compósita dos livros iluminados no fim durante o século 

XIX e início do XX, foi consideravelmente atenuada nas últimas décadas. Uma das 

ferramentas que facilitou a divulgação da obra de Blake foi a criação do website The 
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William Blake Archive27, organizado por Morris Eaves, Joseph Viscomi e Robert 

Essick. O arquivo disponibiliza a visualização de fac-símiles digitalizados a partir dos 

originais cujo acesso foi permitido por instituições e colecionadores particulares, 

constituindo uma importante ferramenta para os estudos blakeanos. 

Em suma, apenas nas últimas décadas, com a publicação de William Blake – 

Poet and Painter, de Jean Hagstrum (1964) e de Blake’s Composite Art, de W.T. 

Mitchell (1985), além da organização do Arquivo Blake, website disponível desde 

1996, é que a dimensão visual da obra blakeana passou a ser amplamente 

reconhecida, e texto e imagem passaram a ser considerados como indissociáveis.  

A recepção da obra de Blake em língua portuguesa ecoa esse processo. No 

Brasil, todas as publicações das Canções, por exemplo, priorizam os poemas, 

excluindo a dimensão visual das páginas. Já em Portugal, ainda que de forma tardia, 

é perceptível o cuidado com a totalidade da obra compósita. Segundo um 

levantamento realizado por Steil (2011), a primeira tradução integral das Canções 

publicada em Portugal data de 1994, realizada por Manuel Portela. Esta edição 

apresenta apenas oito reproduções das lâminas, dividindo as seções textuais de 

―Inocência‖ e de ―Experiência‖. Em 2007, no entanto, o mesmo tradutor revisitou a 

sua obra. A nova edição acompanha todos os fac-símiles dos poemas originais de 

Blake ao lado do texto traduzido. Além disso, em comentário introdutório, o tradutor 

reconhece a importância da dimensão pictórica das lâminas. Portela afirma que 

―poder observar detalhadamente os elementos visuais das gravuras permite ler 

melhor as palavras‖ (2007, p. 43).  

 

1.3. A COMPOSIÇÃO DE SONGS OF INNOCENCE, SONGS OF EXPERIENCE 

E SONGS OF INNOCENCE AND OF EXPERIENCE 

 

Entre as obras de Blake, as que pareceriam menos desafiadoras, devido à 

aparente simplicidade se comparadas aos livros proféticos do autor, seriam as suas 

Canções. No entanto, é possível encontrar, tanto no volume de Innocence quanto no 

de Experience e no exemplar conjunto, elementos que problematizam essa 

simplicidade inicial, seja na relação texto/imagem, ou em suas instâncias formais e 

interpretativas, ou na estrutura dos livros, com poemas que foram realocados por 
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motivos que ainda não são claros. A aparente facilidade e a popularidade da obra 

aglutinada proporcionaram inúmeras traduções e estudos breves, mas relegaram os 

estudos aprofundados, em sua maioria, aos outros livros do autor, vistos como de 

difícil aproximação e interpretação. Esse panorama é perceptível, por exemplo, ao 

observar os estudos sobre a arte de Blake em língua portuguesa. 

Se, por um lado, Songs of Innocence and of Experience (1794) possui mais 

de uma tradução integral para o português e é frequentemente citado como um dos 

livros mais conhecidos do autor, no Brasil, nenhum longo estudo é dedicado ao 

volume. As análises dedicadas às composições resumem-se a comentários breves 

sobre cada página ou, ainda, na escolha de um pequeno grupo de poemas para 

ilustrar um tópico mais abrangente. Os outros livros, no entanto, recebem maior 

dedicação da crítica. Jerusalen The Emanation of The Giant Albion (1820), por 

exemplo, é o tópico principal de Alcides Cardoso dos Santos em Visões de William 

Blake (2009). Juliana Steil (2007 e 2011), por sua vez, dedica-se a estudar e traduzir 

America a Prophecy (1794) e Milton a Poem (1811).  

 Considerada uma das obras mais conhecidas de Blake, o exemplar conjunto 

de Songs of Innocence and of Experience (1794) possui diversos estudos, reedições 

e traduções. No entanto, a popularidade e a facilidade de acesso ao exemplar 

combinado ofusca o fato de Songs of Innocence (1789) e Songs of Experience 

(1794) existirem como obras autônomas, sem dependerem, necessariamente, de 

sua contraparte para constituírem cada um o seu próprio volume coeso e completo. 

Esta seção abordará Songs of Innocence (1789), Songs of Experience (1794) e 

Songs of Innocence and of Experience (1794) como illuminated books, considerando 

as particularidades dos volumes e o que isso implicou na recepção das obras. Para 

tanto, serão detalhados aspectos editoriais, como o número de exemplares dos 

volumes e as variações entre eles, e também características temáticas, resgatando 

de que forma o tema e a estrutura das composições dialogam com assuntos e obras 

anteriores e contemporâneas aos livros. 

Songs of Innocence foi publicado inicialmente como obra autônoma, em 1789, 

marcando o início da publicação dos livros iluminados de Blake. No mesmo ano, o 

autor publicou o livro iluminado The Book Of Thel. Antes, All Religions are One e 

There is No Natural Religion, ambos de 1788, figuram como experimentações 

iniciais do método iluminado. O tamanho reduzido das lâminas das duas obras e a 

simplicidade imagética diferem das publicações posteriores. Enquanto as lâminas de 
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All Religions are One (1788) possuem pouco mais do que cinco centímetros de 

comprimeto por três de largura, as de There is No Natural Religion (1788) atingem 

pouco mais de seis centímetros por cerca de quatro. Já as primeiras publicações de 

Songs of Innocence (1789) possuem mais de dez centímetros, e as de The Book of 

Thel (1789) mais de quinze.  

Além disso, Songs e Thel são mais elaborados tanto textualmente quanto 

visualmente. Não apenas pelo fato da superfície da lâmina ter aumentado, incluindo 

mais conteúdo pictórico e textual, mas também em relação à coloração. Se All 

Religions are One e There is No Natural Religion praticamente não apresentam 

cores, diversas versões de Songs of Innocence e The Book of Thel são ricamente 

coloridas e, no caso dos illuminated books, as cores podem ser consideradas tão 

importantes quanto os traços imagéticos ou textuais. O crescimento da 

complexidade na elaboração da coloração final das lâminas pode ser considerado o 

início do processo de amadurecimento da composição dos livros iluminados:  

 

Em geral, a variação cromática é tanto maior quanto maior é a distância 
temporal entre exemplares ou grupos de exemplares, o que reflecte a 
evolução na execução técnica do livro impresso iluminado (PORTELA, 
2007, p. 8-9). 

 

Apesar de ser uma das obras mais populares e mais produzidas por Blake em 

vida, o número de exemplares é consideravelmente limitado. Conforme o 

levantamento realizado pelos organizadores do William Blake Archive, atualmente é 

reconhecida a existência de quarenta cópias de Songs of Innocence (1789). Deste 

total, apenas três cópias não foram localizadas, incluídas no montante a partir de 

catálogos de venda. Songs of Experience (1794), como exemplar separado de 

Innocence, possui apenas quatro cópias. Já o exemplar conjunto possui quarenta e 

um exemplares, dos quais apenas um não foi localizado (EAVES, VISCOMI e 

ESSICK, 1996). No entanto, a divisão não é tão simples. Segundo Eaves, Viscomi e 

Essick (1996), algumas cópias de exemplares distintos de Songs of Innocence 

(1789) e de Songs of Experience (1794) foram combinadas posteriormente por 

colecionadores e negociadores. O processo inverso também ocorreu, com a 

separação das seções por parte dos donos.  

Independente da organização posterior, os críticos deixam claro o fato de que 

após a publicação do exemplar que aglutinou as duas seções, Blake continuou 

produzindo e publicando ambos os volumes como exemplares autônomos (EAVES, 
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VISCOMI e ESSICK, 1996). Tal afirmação, no entanto, só foi possível nas últimas 

décadas através do esforço dos organizadores em rastrear e identificar as cópias 

originais dos illuminated books de Blake. Antes disso, os críticos ignoravam a 

existência de Songs of Experience (1794) em exemplar autônomo e supunham que 

após a publicação do exemplar conjunto, Songs of Innocence (1789) abandonou o 

status de livro para se tornar apenas uma seção de um novo volume. Duarte afirma 

que  

 
Songs of Innocence foi publicada de forma independente até 1794 quando 
Blake torna esta obra complementar a Songs of Experience. Após essa data 
não existem cópias independentes dessas obras, e devemos, portanto, 
considerá-las como uma só (DUARTE, 2011, p. 14). 
 

Afirmações como essa possuem grande impacto na análise do conjunto das 

obras. Ao tornar os estados de ―Inocência‖ e de ―Experiência‖ como dependentes, 

exclui-se a possibilidade de um sem o outro. É inegável o fato de que Blake 

aproxima as duas instâncias, sob a alcunha de contrários, ao aglutinar as duas 

partes em um volume único. No entanto, a interpretação e a análise dos poemas de 

acordo com o seu próprio volume – e não necessariamente com a sua contraparte – 

também deve ser considerada. 

A existência de pares de poemas pertencentes aos volumes distintos que se 

relacionam através dos títulos iguais – ou de títulos diretamente opostos – é uma 

das problemáticas dos volumes publicados de forma autônoma. Os títulos ―The 

Chimney Sweeper‖ e ―HOLY THURSDAY‖, por exemplo, possuem uma composição 

para Innocence e outra para Experience. Se, enquanto Songs of Innocence (1789) 

foi publicado de forma autônoma, ambas as lâminas também possuíam a sua 

independência, ao se presumir que Songs of Experience (1794) fora publicado 

apenas como a segunda parte do volume conjunto, automaticamente a análise 

desses títulos em Experience estaria condicionada à leitura dos mesmos títulos na 

primeira parte. Como Blake continuou, no entanto, publicando tanto Songs of 

Innocence quanto Songs of Experience de forma autônoma, é possível dizer que 

apesar da evidente relação entre os poemas de mesmo título, eles não 

necessariamente ―dependem‖ um do outro. 

O mesmo ocorre com poemas que funcionam como contrários. ―The Lamb‖ e 

―Infant Joy‖, poemas que compõem lâminas de Songs of Innocence, passaram a ser 

constantemente associados às composições de Songs of Experience ―The Tyger‖ e 
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―INFANT SORROW‖. O elo através do contraste expresso no subtítulo da edição 

conjunta, ―the Two Contrary States of the Human Soul‖, justifica a aproximação dos 

títulos. No entanto, é necessário compreender que eles podem e devem ser lidos de 

forma independente. Se, por exemplo, a intepretação de ―INFANT SORROW‖ 

requeresse a leitura de um ―Estado de Inocência‖ ou de ―Infant Joy‖, não haveria 

motivos para Blake continuar publicando Songs of Experience de forma 

independente, pois existiria a possibilidade da publicação das lâminas no exemplar 

conjunto.  

Não apenas os títulos textuais que compõem as lâminas possuem 

correspondências. O mesmo ocorre que elementos visuais. Exemplos expressivos 

são os frontispícios de cada um dos volumes. As duas lâminas são constituídas 

apenas por imagens, e alguns elementos são reconhecíveis em ambas. Uma figura 

adulta, uma infantil e um rebanho de carneiros podem ser identificados nos dois 

frontispícios. A disposição de cada um dos elementos visuais, no entanto, difere. Se, 

por um lado, a interpretação de ambos pode ser realizada de forma equiparada, 

simbolizando a passagem do ―estado de Inocência‖ para o ―estado de Experiência‖, 

os elementos também podem ser lidos de acordo com o grupo de poemas que 

seguirá.  

No caso dos frontispícios, cabe ressaltar, ainda, a ausência do contraste 

sugerido na totalidade da compreensão dos livros. Os animais dóceis como os 

carneiros e as ovelhas são recorrentes no primeiro livro, ou na primeira parte da 

edição conjunta. No segundo livro – ou segunda parte – por sua vez, feras como 

leões e tigres ganham destaque. Se os frontispícios fossem observados sob a 

mesma lógica de correspondências entre os dois volumes, a presença dos cordeiros 

tanto no primeiro quanto no segundo enfraqueceria o subtítulo da edição conjunta, 

pois não haveria o elemento ―contrário‖ ou ―correspondente‖ na segunda seção. Se, 

no entanto, for considerado que os cordeiros possuem significação própria para o 

primeiro conjunto de lâminas igualmente como a possuem para o segundo volume, 

independente da relação entre ambos, a presença desse signo visual apenas 

enriquece a leitura das lâminas.  

Além da autonomia de cada um dos volumes, o formato em que o livro tem 

sido republicado recentemente atenua a infinidade de variações que as cópias tanto 

de Songs of Innocence quanto de Songs of Experience ou do exemplar conjunto 

finalizadas por Blake apresentam. Edições do livro que apresentam os fac-símiles 
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dos originais, como a edição comentada de Essick (2008) e a tradução para o 

português de Portela (2007), por questões metodológicas ou editoriais, reproduzem 

apenas uma cópia do exemplar conjunto. No caso de Essick (2008), a reprodução é 

da cópia E. No caso de Portela (2007), os fac-símiles são do exemplar Z.  

As duas edições apresentam ao leitor apenas uma das cópias de Songs of 

Innocence and of Experience. No entanto, as particularidades que diferem uma 

cópia das outras são inúmeras. O número de lâminas, e, consequentemente, de 

composições não é o mesmo em todas as cópias conhecidas. Das quatro cópias de 

Songs of Innocence digitalizadas no Arquivo William Blake, por exemplo, as cópias 

B, G e U possuem 31 páginas. A cópia L, por sua vez, possui apenas 27. O 

exemplar conjunto possui comumente 54 páginas, no entanto, a cópia A possui 50, a 

cópia F 48 e a cópia E 55 páginas. O único exemplar de Songs of Experience 

digitalizado possui 25 páginas. 

Para ilustrar as implicações decorrentes dessas escolhas editoriais, pode-se 

observar o caso da cópia L de Songs of Innocence. A lâmina de ―A Dream‖ e as três 

lâminas que compõem ―The Little Girl Lost‖ e ―The Little Girl Found‖ não foram 

utilizadas na finalização deste volume. Seria equivocado considerar essa supressão 

como mera decorrência do processo técnico de finalização dos livros, uma vez que 

tanto ―A Dream‖ quanto ―The Little Girl Lost‖ e ―The Little Girl Found‖ serão, 

posteriormente, alocados na seção de Experience do volume conjunto. Ou seja, três 

poemas suprimidos de uma das versões de Songs of Innocence foram 

posteriormente utilizados nas seções de Songs of Experience. 

Essa realocação das composições, no entanto, não é engessada. Em alguns 

exemplares elas passam a figurar em Experience. Em outros elas continuam entre o 

grupo de Innocence. Hirsch (1964, p. 6) afirma que ―when he placed ‗A Dream‘ or 

‗The Schoolboy‘ or ‗The Voice of the Ancient Bard‘ in Experience, the systematic 

intention was different from the one that had preserved these poems in Innocence‖28. 

O reposicionamento de certas composições altera a totalidade do conjunto.   

Além do número das páginas de cada exemplar, a ordem delas também foi 

alterada constantemente. Apesar das alterações na ordem das páginas possuírem 

mais impacto no exemplar conjunto, especificamente nas composições que 

                                                           
28

 Quando ele (Blake) colocou ‗A Dream‘ ou ‗The School Boy‘ ou ‗The Voice of the Ancient Bard‘ em 
Experience, a intenção sistemática foi diferente daquela que preservou esses poemas em Innocence. 
Tradução nossa. 
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transitam entre os dois conjuntos, variações dentro do mesmo grupo também não 

merecem ser ignoradas. Além de implicações que o processo de alterações por si só 

comunica, sugerindo uma não linearidade na leitura das composições, a realocação 

de poemas específicos também pode alterar substancialmente a significação do 

volume em que estão inseridos. Como considera Hirsch (1964, p. 6), ―Blake‘s 

systematic purpose in placing ‗To Tirzah‘ in the middle of Experience was radically 

different from his purpose in placing it last‖29.  Processo semelhante ao indicado pelo 

crítico ocorre no caso do exemplar autônomo de Songs of Innocence. Enquanto 

―Night‖ finaliza as cópias B e L, ―The Voice of the Ancient Bard‖ encerra a cópia G e 

―The Little Girl Found‖ é o último poema da cópia U. As três finalizações podem 

comunicar diferentes sentidos aos exemplares. 

Outra particularidade das páginas finalizadas de cada exemplar de Songs 

está na finalização em aquarela. Após produzir uma série de impressões utilizando 

um único tom de tinta a partir da chapa de cobre, cada página era colorida 

individualmente. Essa etapa do processo possibilitou a liberdade de manipular os 

arranjos de cores de diversas formas, fazendo com que cada exemplar de Songs 

possua a sua própria individualidade, gerando interpretações distintas dos demais.  

Se, por um lado, um dos primeiros autores a defender a análise dos 

illuminated books como arte compósita não considera a coloração como parte 

fundamental30, outros críticos reconhecem a sua relevância. Portela (2007, p. 8) 

considera que ―o facto de cada página ser colorida individualmente significa que 

cada cópia era, de certo modo, uma edição‖. Sendo assim, a ―variação na aplicação 

das cores [...] acentua a singularidade de cada cópia-edição‖ (PORTELA, 2007, p. 

8). As análises dos illuminated books que consideram o conceito de arte compósita 

tendem a optar, por questões práticas e metodológicas, por apenas uma das cópias-

edições, apenas aludindo às outras cópias quando necessário. Assim como as 

edições que apresentam os fac-símiles de apenas uma das cópias, essa escolha 

tende a minimizar as particularidades de cada exemplar. Através das cores, cada 

edição proporciona diferentes interpretações.  

                                                           
29

 O propósito sistemático de Blake em colocar ‗To Tirzah‘ no meio de Experience era radicalmente 
diferente de seu objetivo em aloca-lo por último. Tradução nossa. 
30

 Hagstrum (1967) ao elencar os principais elementos da arte compósita criada por Blake menciona 
as bordas, os desenhos e as palavras. Apesar das cores fazerem parte dos desenhos, o crítico não 
menciona como primordial a análise das cores. 
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O acabamento individual de cada exemplar subverte a lógica da produção 

editorial em larga escala. As diferenças entre cada volume proporcionadas pela 

coloração final não seriam possíveis caso eles fossem impressos de forma 

tradicional. Sendo assim, a liberdade do artista é ampliada. Se o poeta William Blake 

é o mesmo em todas as edições de um livro iluminado31, o pintor expõe uma nova 

versão em cada exemplar. Ainda que os textos, em geral, se mantenham os 

mesmos dentro de um mesmo livro iluminado, eles não deixam de conter a 

individualidade do artista. A marca pessoal de Blake é expressa através da fonte 

escrita de próprio punho, em contraste à tipografia tradicional. Conforme Santos 

(2009, p. 195 apud TAVARES, 2012, p. 88), a ―caligrafia manual instaura uma marca 

pessoal no texto de Blake que atua no sentido contrário ao da letra tipográfica, 

personalizando uma produção textual que carregará sua marca mesmo depois de 

sua morte‖. 

Este é mais um artífice que proporciona liberdade ao artista, expandindo as 

possibilidades disponíveis através dos métodos tradicionais de publicação. Sendo 

assim, as fontes também serão utilizadas para comunicar diferentes sentidos. 

Sampson é um dos críticos a atentar para esse fato: 

 

In Blake‘s Songs of Innocence (including, as in the first issue, ‗The Little Girl 
Lost,‘ ‗The Little Girl Found,‘ and ‗The School Boy‘) the body of the text is in 
minuscule roman, with the exception of ‗The Voice of the Ancient Bard,‘ 
which is in italic. In the Songs of Experience, on the contrary, Blake 
substituted for roman the more easily formed italic characters which he first 
adopted in The Book of Thel (1789) and used in all his subsequent works; 
only four songs, ‗The Tyger,‘ ‗Ah! Sunflower,‘ ‗London,‘ and ‗A Poison Tree,‘ 
with the introductory stanza to ‗A Little Girl Lost,‘ being written in the former 
style of lettering

32
 (SAMPSON, 1905 apud BLOOM, 2008, p. 154). 

 

 O formato de letra utilizado por Blake em Songs of Innocence difere daquele 

que é aplicado em Songs of Experience, exceto no caso de alguns poemas 

específicos. As características advindas do método de impressão e de publicação 

                                                           
31

 A chapa de cobre utilizada em cada impressão é a mesma. O autor não reescreveu ou revisitou a 
matéria textual dos livros iluminados como o fez com os desenhos através da coloração final. No 
entanto, é possível dizer que a constante alteração da numeração das páginas ou mesmo a 
supressão de algumas lâminas específicas e adição de outras altera a composição textual de forma 
ampla.  
32

Em Songs of Innocence, de Blake (incluindo, como na primeira edição, ‗The Little Girl Lost‘, ‗The 
Little Girl Found‘, e ‗The School Boy), o corpo do texto está em minúsculo romano, com a exceção de 
‗The Voice of the Ancient Bard‘, que está em itálicos. Em Songs of Experience, por outro lado, Blake 
substituiu pelo romano os caracteres em itálico, mais facilmente formados, que adotou em The Book 
of Thel (1789) e utilizou em todos os seus trabalhos subsequentes. Apenas quatro canções, ‗The 
Tyger‘, ‗Ah! Sunflower‘, ‗London‘ e ‗A Poison Tree‘, assim como a estrofe introdutória à ‗A Little Girl 
Lost‘, sendo escritos no antigo estilo de letra. Tradução nossa. 
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utilizado por Blake em seus illuminated books, como a liberdade em relação ao tipo 

de letra empregado e à coloração aplicada, desafiam os leitores e observadores. 

Além disso, a individualidade de cada edição de uma mesma obra enriquece a 

interpretação do conjunto.  
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CAPÍTULO 2 

SONGS OF INNOCENCE 

 

2.1. O “ESTADO DE INOCÊNCIA” 

 

A recriação de diversos temas presentes nos livros para a educação infantil – 

que por sua vez utilizavam, em sua maioria, a doutrina bíblica e puritana –, bem 

como a utilização da estrutura da poesia pastoral, faz com que um número 

expressivo de críticos direcione a interpretação da ―Inocência‖ proposta por Blake a 

esses temas. A adição da contraparte ―Experiência‖ apenas reforça a leitura bíblica 

em que o primeiro estado simbolizaria o homem antes da ―Queda‖, e o segundo, o 

mundo decadente após a ―Queda‖33. São diversos os elementos que reforçam essas 

leituras, incluindo uma infinidade de símbolos visuais e textuais como pastores e 

cordeiros, entre outros. O fato de Blake subverter a religiosidade tradicional, bem 

como questionar os ensinamentos presentes nos livros doutrinários, no entanto, 

problematiza essa acepção, fazendo o leitor observar com cuidado a interpretação 

religiosa nas Canções.  

Se por um lado essa acepção é perceptível através de elementos presentes 

nas lâminas, certamente ela não é exclusiva. Dorfman (2009, apud STEIL, 2011) 

afirma que a crítica de Blake no século XIX foi marcada pelas ideologias pessoais 

dos autores. É possível dizer que esse movimento não foi completamente 

abandonado da crítica relacionada às Canções por alguns autores. Foster Damon, 

em seu A Blake Dictionary (1988), citado por Steil (2011) como uma das obras 

fundamentais sobre a estrutura temática das obras de Blake, é um dos autores que 

faz uma abordagem parcial de Songs, ignorando a interpretação não relacionada à 

religião. Em A Blake Dictionary (1988), o vocábulo ―Innocence‖ recebe uma definição 

curta e problemática:  

 

Innocence and Experience, as the full title of Songs of Innocence and of 
Experience indicates, are ―Two Contrary States of the Human Soul‖, ecstasy 
and misery, or heaven and hell. ―Innocence‖ was the standard term for man 
before his Fall; Blake extended the meaning to the state of childhood, into 
which we are all born, a state of free imagination and spontaneous joy. 

                                                           
33

 Tavares (2012, p. 157), por exemplo, ao analisar a página título do exemplar conjunto de Songs of 
Innocence and of Experience (1794), por exemplo, afirma o seguinte: ―Nela, Blake figura a tradicional 
iconografia da expulsão de Adão e Eva do Éden, evidenciando a relação do estado de ‗inocência‘ 
com uma condição anterior à queda e o de ‗experiência‘ a uma posterior.‖ 
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―Experience‖ is Blake‘s term for the contrary of Innocence; it is man‘s state 
when disaster has destroyed the initial bliss. The Fall made Adam aware of 
death for the first time; on the title page of Songs of Experience, initial bliss 

is destroyed by the death of the parents
34

 (DAMON, 1988, p. 197). 

 

 A abordagem do crítico é problemática ao apresentar ―Inocência‖ associada à 

―Experiência‖, considerando apenas a edição conjunta de Songs of Innocence and of 

Experience e ignorando a existência dos exemplares separados. Ainda que essa 

escolha fosse motivada pelo desconhecimento no que se refere à publicação dos 

exemplares autônomos após o lançamento da obra aglutinada, era de conhecimento 

geral a publicação de Songs of Innocence (1789) como livro único antes do 

surgimento de Songs of Experience (1794). Seria justificável, então, o termo 

―Experience‖ vir associado à ―Innocence‖, mas não o contrário. A estreita ligação de 

―Innocence‖ a ―Experience‖, portanto, evidencia que o crítico trata o termo sem 

dedicar grande aprofundamento a ele.  

 Outra afirmação que poderia ser melhor desenvolvida é a explicação do termo 

apenas de acordo com o que indica o título da obra conjunta, ou seja, um dos 

―estados contrários da alma humana‖. Embora essa seja uma constatação segura a 

se fazer, é destituída de qualquer caráter interpretativo a respeito do subtítulo da 

obra, ignorando os possíveis questionamentos que as composições dos livros 

apresentam em relação a essa concepção. Zachary Leader, por exemplo, critica a 

abordagem do exemplar conjunto de Songs reduzida à análise de elementos 

contrários, além de alertar para a complexidade da obra: 

 

Songs, as long been acknowledged, is more than a simple collection of lyric 
poems accompanied by decorative illustration. It is more, even, than a 
series of paired but antithetical plates. The relations between one poem 
and/or design and another are often extremely complex and subtle, even 
within separate volumes. Focusing exclusively or predominantly on 
paired plates can blind us to larger purpose their and other more subtle 
relations serve

35
 (LEADER, 1981, p. xvi). 
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 Inocência e Experiência, como o título completo de Songs of Innocence and of Experience indica, 
são ―Dois Estados Contrários da Alma Humana‖, êxtase e miséria, ou céu e inferno. ―Inocência‖ foi o 
termo padrão para o homem antes de sua Queda. Blake estendeu o significado ao estado de infância, 
no qual todos nós nascemos, um estado de livre imaginação e contentamento espontâneo. 
―Experiência‖ é o termo contrário de Blake para Inocência. É o estado do homem quando o desastre 
destruiu a alegria inicial. A Queda tornou Adão consciente da morte pela primeira vez. Na página 
título de Songs of Experience, a alegria inicial é destruída pela morte dos pais. Tradução nossa. 
35

 Songs, como se sabe, é mais do que uma simples coleção de poemas líricos acompanhados por 
ilustrações decorativas. É mais, ainda, do que uma série lâminas emparelhadas e antitéticas. As 
relações entre um poema e/ou imagem e outra são frequentemente extremamente complexas e sutis, 
mesmo nos volumes separados. Concentrar-se exclusivamente ou predominantemente no 
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Conforme o crítico, o reducionismo de Damon (1988) ao considerar 

―Inocência‖ apenas um estado contrário de ―Experiência‖ porque o título da obra 

conjunta indica essa relação apenas limita a análise e a interpretação da obra como 

um todo. Também é possível perceber que Damon (1988) se detém em 

personagens criados por Blake e ignora substantivos carregados de simbologia. A 

personagem referida em ―The Little Girl Lost‖ e ―The Little Girl Found‖, Lyca, por 

exemplo, recebe praticamente a mesma ênfase, se for considerada a quantidade de 

texto dedicada ao vocábulo em A Blake Dictionary, do que ―Innocence‖. No entanto, 

termos como ―joy‖, recorrente em diversos poemas das Canções, não são 

contemplados pelo autor. 

 Em suma, a definição de Damon (1988) para ―Innocence‖ é demasiadamente 

simples. Além disso, ao consultar o termo ―Experience‖, tudo o que o leitor 

encontrará será o redirecionamento para ―Innocence‖. A definição circular, comum 

em dicionários, nesse caso explicita a concepção do crítico. Para ele, ―Experience‖ 

possui existência apenas vinculada a ―Innocence‖, não sendo uma palavra 

merecedora de explicação própria.  

Tal movimento sugere que, para Damon, as Canções, diferentemente dois 

livros posteriores de Blake, que possuem maior destaque em A Blake Dictionary, 

não merecem maiores cuidados ou aprofundamentos interpretativos, relegando as 

composições dos livros à alcunha de textos de ―fácil acesso‖. Essa perspectiva não 

se restringe a Damon, e frequentemente discursos semelhantes são encontrados em 

textos críticos elaborados por autores que se dedicam ao que, por contraste, seriam 

os livros de ―difícil acesso‖, os chamados livros proféticos de Blake.  

Steil (2007, p. 21) afirma que ―nos manuais e antologias de literatura inglesa, 

Blake tem sido lembrado por suas Songs of Innocence and of Experience e, sobre 

os outros livros fica o alerta de serem difíceis‖. Constatações dessa ordem não são 

raras e, se por um lado reafirmam a popularidade do exemplar conjunto de Songs, 

por outro, designam a ele a qualificação de livro fácil ou simples. Barnard (1990, p. 

73, apud STEIL, 2007, p. 22) cita a série de ―longos, obscuros e impactantes Livros 

Proféticos da fase madura do poeta [...] contrariamente às Canções, de estilo 

simples‖. Apesar de perceptível a complexidade da simbologia e da mitologia própria 

                                                                                                                                                                                     
emparelhamento das lâminas pode impedir-nos de observar os seus propósitos maiores e outras 
relações mais sutis. Tradução nossa. Grifo nosso. 
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criada por Blake nos chamados ―Livros Proféticos‖36, seria equivocado eleger as 

Canções como composições merecedoras de menor aprofundamento apenas 

porque outros livros iluminados demandam grande esforço.  

Além disso, nas palavras de Barnard (1990, apud STEIL, 2007) é possível 

reconhecer o juízo de valor referente ao momento em que determinados exemplares 

dos livros iluminados foram produzidos. Ao opor o ―estilo simples‖ das Canções ao 

impacto proporcionado pelos livros da ―fase madura‖ de Blake, presume-se que o 

autor não continuou a reatualizar as Canções a cada nova edição publicada, seja 

através do aprimoramento em relação à finalização em aquarela, seja ao reorganizar 

a ordem das páginas constantemente. Seria errôneo afirmar que as composições 

das Canções, por figurarem entre os livros iluminados publicados, não possuem a 

sua própria complexidade, considerando que cada nova cópia renova as 

composições e possibilita novas interpretações37. 

Hirsch (1964), ao abordar Songs of Innocence e explanar sobre a posterior 

adição do conjunto de Experience, constata que os críticos adotam duas principais 

possibilidades. Uma delas leva em consideração aspectos biográficos, presumindo 

que a publicação do ―estado contrário‖ ou de ―poemas tardios de experiência‖ são 

frutos de Blake, entre os cinco anos que separam a publicação dos dois volumes, ter 

mudado o seu pensamento em relação aos ideais expostos no primeiro e intentado 

corrigir esses preceitos através do novo grupo de composições. 

A outra, sistemática, considera que Blake já previa a composição das lâminas 

do segundo grupo de poemas ao lançar o primeiro. Esta perspectiva é a adotada por 

Hirsch (1964) e sustentada através de argumentos como alguns poemas de 

Innocence sugerirem, inicialmente, a sua incompletude ou inadequação em relação 

à temática dos demais: 

 

How can we confront images of school wardens with sticks or of fathers 
selling their small children without perceiving that the complacent tone of 
these apparently simple poems is deliberately undercut by their subject 
matter? In a poetic world that contains chimney sweepers, slavery (―The 
Little Black Boy‖), and cruelty (―wolves and tygers howl for prey‖) how can 

                                                           
36

 Segundo Bloom (2008), podem ser considerados como os ―Livros Proféticos‖ do autor as obras 
Tiriel; The Book of Thel; America a Prophecy; Europe a Prophecy; Visions of the Daughters of Albion; 
The Book of Urizen; The Book of Ahania; The Book of Los; Song of Los; Vala, or the Four Zoas; 
Milton, a Poem; e Jerusalem: The Emanation of the Giant Albion. 
37

 As primeiras publicações de Songs datam de 1789, no caso de Songs of Innocence e 1794, no 
caso de Songs of Experience e de Songs of Innocence and of Experience. Os livros, no entanto, 
continuaram a receber novas cópias até o ano de 1826. Cada uma delas possuía um novo arranjo de 
cores e, na maioria dos casos, uma nova ordem na disposição dos poemas. 
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we read straightforwardly such line as: ―Can I see another‘s woe/ And not be 
in sorrow too? // O no never can it be / Never, never can it be!‖ The lines are 
clearly ironical and self-accusing

38
 (HIRSCH, 1964, p. 18). 

 

 Segundo o autor, o argumento apresentado não está necessariamente 

baseado na ideia de ―sistema‖ entre os exemplares de Songs, mas indica que Blake 

não estaria omisso às cenas de crueldade e injustiça presentes no primeiro livro, 

apresentando-as intencionalmente para, posteriormente, adicionar ao conjunto as 

composições de Songs of Experience. Além disso, o crítico utiliza como exemplo 

alguns poemas que problematizam a ―Inocência‖ estereotipada, como as feras – 

lobos e tigres – presentes em ―Night‖. As duas lâminas que comportam o poema 

intitulado ―Night‖ são, de certo modo, exceções entre as composições de Songs of 

Innocence e podem, de fato, como sugere Hirsch, apontar para a possibilidade do 

novo conjunto de poemas. Por outro lado, elas também podem reforçar a autonomia 

do primeiro volume, ao apresentar, nele mesmo, os contrastes que serão reforçados 

pelo segundo. 

Outro aspecto, não mencionado por Hirsch, mas que refutaria a proposição de 

Blake ter se arrependido dos poemas de Innocence é o fato de o volume continuar a 

ser publicado de forma autônoma após o lançamento de sua contraparte. Sendo 

assim, é mais provável e mais sustentável através das obras finalizadas por Blake e 

dos indícios apontados por Hirsch (1964) a hipótese sistemática, ou seja, no 

momento em que Songs of Innocence foi publicado, o conjunto de Songs of 

Experience já era previsto.  

Essa compreensão, no entanto, diferente do prosseguimento que Hirsch dá à 

apropriação dela. O crítico considera que, ao se tomar como base a intencionalidade 

de Blake de publicar o segundo volume assim que lançou o primeiro, os dois 

volumes devem ser considerados dependentes um do outro. Ou, ainda, que um 

volume, já que previamente pensado em relação ao outro, precisa ser analisado em 

decorrência deste. Ou seja, Songs of Innocence deveria ser interpretado 

considerando Songs of Experience, assim como o inverso. 

                                                           
38

 Como podemos enfrentar imagens de guardas escolares com varas ou de pais vendendo os seus 
pequenos filhos sem perceber que o tom complacente destes poemas aparentemente simples é 
deliberadamente minimizado pelos seus assuntos? Em um mundo poético que contém limpadores de 
chaminés, escravidão (―The Little Black Boy‖), e crueldade (―feras uivam por caça‖) como podemos ler 
diretamente tais versos como: ―Posso ver a dor de alguém / Sem que eu sinta dor também? // Ó, não! 
Jamais poderá! / Nunca! Jamais poderá!‖ Os versos são claramente irônicos e auto-acusatórios. 
Tradução nossa. Tradução dos versos de ―Night‖ e de ―On Another‘s Sorrow‖ de Sorbini e Carvalho 
(2005). 
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No entanto, com o planejamento prévio para os dois volumes, é possível dizer 

que a coexistência de ambos como publicações autônomas é apenas revigorada. Se 

Blake já havia previsto a adição do ―estado de Experiência‖, não é gratuita a 

publicação de Songs of Innocence de forma autônoma por no mínimo cinco anos. 

Além disso, a continuidade das publicações dos volumes de forma separada mesmo 

após o lançamento da obra aglutinada reforça e autonomia de cada um deles. Em 

outras palavras, o agrupamento dos dois volumes em um único livro, unidos por uma 

página título específica com o título Songs of Innocence and of Experience, atesta a 

inegável relação entre eles. A publicação dos exemplares de forma separada, por 

outro lado, comprova a autonomia de cada um. 

Considerando os signos visuais, são recorrentes entre as lâminas de Songs of 

Innocence figuras de humanos, animais e cenários naturais em harmonia. Em 

relação às figuras humanas, apesar das infantis possuírem papel fundamental, é 

equivocado considerá-las maioria, uma vez que, como destaca Gardner (1998, p. 

217), ―apenas três placas de Innocence mostram crianças não acompanhadas por 

um adulto‖. Quanto às figuras animais, a maioria é composta por pássaros e 

cordeiros. A dimensão natural que permeia boa parte das composições, por sua vez, 

é composta por folhagens vívidas e repletas de vinhas e de árvores cobertas de 

frutos.  

Quanto à matéria visual, é importante atentar para a importância das bordas, 

destacada por Hagstrum (1964). Apesar da pintura e da dimensão visual cobrirem a 

totalidade das páginas, normalmente os elementos desenhados mais expressivos 

encontram-se ao redor do texto. Apesar das ramagens que constituem as margens 

dos cenários estarem em comunhão com a matéria textual, e em diversos momentos 

invadirem as estrofes ou os versos, ou, ainda, confundirem-se com a pontuação 

utilizada nos poemas, normalmente atrás dos poemas predomina a utilização das 

cores, mas não os traços dos desenhos.  

Desta forma, apesar de haver união entre as palavras que compõem os 

poemas e os traços que constituem os cenários, animais e personagens, grande 

parte dos desenhos está ao redor do texto, e não atrás ou no meio dele.  As bordas 

também são responsáveis por comportar a maior parte das chamadas ―partículas 

mínimas‖, que consistem em pequenos desenhos que podem representar tanto 

figuras humanas, como animais e vegetais. A identificação desses desenhos 
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menores, no entanto, nem sempre é unânime, e a presença deles amplia as 

possibilidades de interpretação. 

Considerando texto e imagem, é importante deixar claro que não são em 

todos os casos que há correlação entre os elementos de uma mesma página. Por 

vezes, o texto de um poema pode aludir à composição visual que acompanha outro. 

Da mesma forma, a pintura de uma página pode ilustrar ou expandir outras palavras 

que não aquelas que a acompanham. As figuras presentes nas bordas, por sua vez, 

podem participar do mesmo processo. Neste sentido, os exemplares de Songs têm a 

sua complexidade enriquecida. Gardner exemplifica essa relação ao mencionar o 

frontispício de inocência e o poema e as bordas da lâmina que comporta 

―Introduction‖:  

 

If the frontispiece is not ―a literal illustration‖ of the ‗Introduction‘, neither is it 
border simply decoration. The interweaving panels are occupied by figures 
from everyday living: a flying bird; a seated nurse teaching a standing child 
(recollecting the tittle-page); a printer, like Blake at, his press; a woman 
sowing seed. Nothing of the action or location of the text is here […]. We 
shall get used to this dissociation

39
 (GARDNER, 1998, p. 219). 

 

 O compósito textual-imagético de uma lâmina não se resume apenas a ela. A 

ordem das páginas, constantemente alterada por Blake nos exemplares finalizados 

das Canções, contribui para uma leitura em que as lâminas se auto-iluminam, não 

ocorrendo uma linearidade ou progressão única que guia as páginas. A composição 

de ―Spring‖ é outro exemplo reconhecido por Gardner (1998, p. 227): ―The nurse, so 

prominently painted, does not appear in the text. Again we meet Blake‘s technique of 

using an illustration to extend a literary theme‖40.  

Nos poemas de Songs of Innocence, é comum a interação entre infantes e 

adultos, através de diálogos que frequentemente questionam preceitos morais ou 

constructos sociais. Esses questionamentos satirizam os livros infantis doutrinários 

do período. Um exemplo expressivo é o poema de ―Nurses Song‖. A primeira estrofe 

descreve vozes e risadas infantis. Na segunda, a ama as interpela anunciando a 

chegada da noite e o fim das brincadeiras. Na terceira, as crianças questionam a 

                                                           
39

 Se o frontispício não é uma ―ilustração literal‖ para ‗Introduction‘, as suas bordas também não são 
simplesmente decorativas. Os painéis de entrelaçamento são ocupados por figuras da vida cotidiana: 
um pássaro que voa; uma ama sentada ensinando uma criança em pé (relembrando a página-título); 
um impressor, como Blake, em sua prensa; uma mulher semeando. Nenhuma das ações ou locações 
do texto está aqui [...]. Nós devemos acostumar-nos com essa dissociação. Tradução nossa. 
40

 A ama, tão proeminente na pintura, não aparece no texto. Novamente encontramos a técnica de 
Blake em utilizar uma ilustração para ampliar um tema literário. Tradução nossa. 
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ordem, citando, como argumento, os pássaros que ainda cantam e as ovelhas que 

ainda estão no pasto. Diferente do que seria esperado em um livro dogmático, que 

apontaria os perigos da noite vindoura, a ama permite que as crianças continuem 

brincando ―till the light fades away‖ e os pequenos ―leaped, and shouted, and 

laugh‘d‖. Essa estrutura é comum a outras lâminas de Songs. Quando o perigo 

iminente aos infantes se anuncia, logo ele se esvanece e nenhuma ―moral‖ é 

destacada.  

Considerando aspectos como esse, Gardner (1998) conclui que uma das 

principais e mais fortes definições de ―Innocence‖ estão relacionadas à libertação do 

pecado, culpa ou julgamentos morais. Essa acepção é exemplificada pelo autor ao 

comentar ―The Blossom‖: ―The response to both joy and sorrow is ‗happy‘, since in 

Innocence neither is self-absorbed‖41 (GARDNER, 1998, p. 222). Existe um 

constante estado de contentamento, uma vez que a crueldade adulta, ou, mais do 

que isso, a crueldade moral ainda não fora apreendida por aquele que vive em um 

―estado de inocência‖. Esse ―estado‖, no entanto, não é exclusivo às crianças. A 

presença de adultos somada à apropriação da estrutura de livros doutrinários 

infantis e às concepções artísticas de Blake sugere um ensinamento não para os 

infantes que leem as Canções, que desde cedo deveriam estar libertas dos 

aprisionamentos morais, mas também aos adultos, através de uma libertação 

posterior proporcionada pela arte.  

O final agradável a todos os presentes em ―Nurses Song‖, após as crianças 

tomarem a palavra e decidirem o que fazer demonstra que elas também podem ter a 

razão e, em consequência, os adultos podem aprender com os infantes. Esta lógica 

desafia autores como Hannah More e Sherwood, cujos ensinamentos são 

contemporâneos a Songs (LEADER, 1981). More (1799, apud LEADER, 1981), por 

exemplo, afirma que é ―a fundamental error to consider children as innocent beings, 

whose little weaknesses may perhaps want some correction, rather than beings who 

bring into the world a corrupt nature and evil dispositions‖42. Ou seja, se para a 

autora as crianças podem necessitar ―correção‖ até mesmo mais do que adultos 

                                                           
41

 A resposta tanto para o contentamento quanto para a tristeza é ―felicidade‖, uma vez que em 
Innocence nenhum dos dois é auto-absorvido. Tradução nossa. 
42

 É um erro fundamental considerar as crianças como seres inocentes cujas pequenas fraquezas 
talvez necessitem alguma correção, em vez de seres que trazem ao mundo uma natureza corrupta e 
maligna. Tradução nossa. 



45 

 

corruptos e cruéis, a subversão das composições de Blake atesta que, na verdade, 

são os preceitos morais que devem ser revistos pelos adultos. 

Em suma, ganham ênfase nas composições de Songs of Innocence a 

libertação moral e o constante estado de contentamento. Apesar dos esforços de 

Blake para unir as artes da pintura e da literatura em um elemento único, os 

illuminated books não obtiveram o êxito esperado pelo autor em seu período. 

Quando a sua obra foi redescoberta no século XX, recebendo diversos estudos, 

publicações e antologias, as atenções foram centradas, sobretudo, no poeta William 

Blake e não no pintor e gravurista. Sendo assim, as edições mais conhecidas e 

utilizadas, como The poetry and prose of W. Blake, editada por Erdman43, deixam de 

lado a dimensão visual dos livros iluminados para apresentar, como o título deixa 

claro, a ―poesia e a prosa‖ do autor. Apenas recentemente, com o lançamento do 

William Blake – Poet and Painter, de Jean Hagstrum (1964) e do Blake’s Composite 

Art, de W. T. Mitchell (1985), bem como com a organização do William Blake 

Archive, website disponível desde 199644, a dimensão visual da obra voltou a ser 

reconhecida, e texto e imagem passaram a ser novamente considerados como 

indissociáveis.  

Nas últimas décadas é possível reconhecer certo esforço por parte de alguns 

críticos para emparelhar as duas artes – imagem e texto – em um único objeto, 

buscando não considerar uma como superior ou mais importante que a outra nas 

páginas iluminadas de Blake. Porém, considerando o longo período em que a 

dimensão visual foi deixada de lado dos livros iluminados, agora, em alguns casos, 

as imagens ganham a primeira atenção, não com o objetivo de priorizá-las, mas de 

recuperar o período em que foram ignoradas para, finalmente, as artes da poesia e 

da pintura poderem ser analisadas em pé de igualdade nos illuminated books. 

 Além disso, enquanto as imagens apresentam variações consideráveis ao 

longo das publicações, seja em termos de coloração, seja através da omissão ou 

adição de signos picturais durante a finalização, a matéria textual, salvo raras 

exceções, mantem-se a mesma45. Sendo assim, estar dissertação tomará como 

                                                           
43

 BLAKE, William. The poetry and prose of W. Blake. David V. Erdman [editor] e Harold Bloom 
[commentary]. New York: Doubleday & Company, 1965. 
44

 <www.blakearchive.org> 
45

 Nas Canções não é possível identificar qualquer alteração textual relevante. Ocorrem, apenas, 
aparentes variações na pontuação dos poemas, provavelmente decorrentes do processo manual de 
finalização dos livros iluminados. Em outros livros de Blake, no entanto, as alterações são mais 
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norteador para a análise dos illuminated books o método de análise proposto e 

detalhado por Tavares (2012), que consiste em observar primeiro a imagem e 

depois concentrar as atenções no texto.  

 

2.2. A “INOCÊNCIA” IDEALIZADA 

 

Hilton (2003, p. 198) destaca que ―Songs of Innocence (…) needs first to be 

approached as its own integral work, evidently created and for a few years published 

without thought of the later Songs of Experience”46. Para essa primeira abordagem, 

serão observados o frontispício de Songs of Innocence e a página que comporta o 

poema ―Introduction‖. Através da observação/leitura dessas duas composições, será 

possível observar como a ―Inocência‖ configura-se nas primeiras páginas do livro, 

relacionando o tema com o contexto de publicação da obra e com as demais 

lâminas que a compõem.  

Quanto à metodologia de análise, serão utilizadas as considerações de 

Tavares (2012). Propondo um método para a interpretação dos livros iluminados, o 

autor sugere primeiro a observação das imagens e depois a leitura dos poemas. No 

entanto, esse movimento não pressupõe uma supremacia dos signos visuais em 

relação aos textuais. Antes disso, esse método de análise ―objetiva recriar os 

estágios que compreendem observação e leitura e suas relações autogerminativas 

nos livros de Blake‖ (TAVARES, 2012, p. 116).  

A arte compósita de William Blake constitui-se através dos processos de 

gravação, de escrita, de pintura e, por fim, de coloração em aquarela. A finalização 

em cores, no entanto, varia de acordo com cada exemplar. É necessário destacar, 

portanto, que a coloração constitui parte extremamente relevante na composição 

dos livros iluminados. No entanto, o diferente arranjo de cores em cada uma das 

lâminas produz diferentes interpretações sobre o seu conteúdo. Na tentativa de não 

priorizar um arranjo de cores em detrimento de outros, serão utilizadas as lâminas 

da cópia U de Songs of Innocence, que não possuem finalização em aquarela. 

Desta forma, será possível observar texto e imagem que constituem as lâminas sem 

                                                                                                                                                                                     
visíveis. The Book of Thel (1789), por exemplo, apresenta dois versos inteiramente apagados nos 
exemplares I e J.  
46

 Songs of Innocence necessita, primeiro, de uma abordagem como um trabalho integral próprio, 
evidentemente criado e publicado por alguns anos isento dos pensamentos das posteriores Songs of 
Experience. Tradução nossa. 
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a influência direta que as cores podem exercer. Ainda assim, sendo a finalização em 

cores um dos elementos que constitui a totalidade da arte compósita de William 

Blake, posteriormente serão realizadas considerações articulando os elementos 

percebidos na matriz não finalizada com os três arranjos em cores de exemplares de 

Songs of Innocence disponíveis no William Blake Archive.  

No frontispício de Songs of Innocence (fig. 1), a observação da imagem 

ganha destaque, uma vez que o observador/leitor é introduzido apenas a ela, antes 

de entrar em contato com qualquer fragmento de texto. O título e o autor do livro, 

primeiras informações textuais que compõem a obra, estarão disponíveis à 

observação apenas na página seguinte. Considerando que o processo apreciativo 

inicia no frontispício, partindo da observação da imagem, a interpretação inicia antes 

mesmo de o observador/leitor ter conhecimento de que será introduzido a canções, 

poemas ou figuras ―de Inocência‖. Ao perceber a segunda lâmina, que traz novos 

signos visuais e textuais, como o título do livro, a primeira lâmina é reinterpretada, 

sobretudo sob a perspectiva da ―Inocência‖.  

 

 

Figura 1 – BLAKE, W. Songs of Innocence. Copy U. Object 2. 1789.  
Fonte: The Houghton Library, Harvard University. Cambridge. Disponível em < www.blakearchive.org 

>. Acesso em 10/05/2015. 
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O mesmo ocorre com o primeiro poema, ―Introduction‖, que faz o leitor voltar o 

olhar ao frontispício, lançando novas considerações sobre ele. O poema apresenta 

um texto que pode ser interpretado como em diálogo com a imagem inicial. Esse 

movimento, de volta à imagem anterior a partir da primeira lâmina que contém um 

poema, possui forte relação com a configuração dos livros iluminados. Não é gratuito 

o fato de Blake alterar constantemente a ordem dos poemas que compõem as 

Canções ao longo dos anos. Essa escolha editorial sugere a não linearidade das 

lâminas e contribui para reinterpretações de algumas a partir de outras. Nos livros 

iluminados, assim como os elementos picturais renovam a interpretação dos signos 

textuais e a leitura do texto fertiliza a observação das imagens, também as lâminas 

se autofecundam entre si, não sendo estabelecida uma ordem engessada em que 

apenas as páginas posteriores podem aludir às primeiras, e sim uma autoiluminação 

entre as diversas lâminas do livro. 

 O frontispício de Songs of Innocence (fig. 1) é a primeira lâmina do livro 

iluminado. Nele, é possível perceber apenas imagem. Os signos textuais possuem a 

sua primeira aparição na segunda lâmina, introduzindo o título, o autor e a data de 

publicação da obra, em união com novos elementos visuais. No frontispício, é 

possível reconhecer figuras humanas e animais, além do cenário repleto de natureza 

viva que perpassará boa parte das demais lâminas de Songs of Innocence. As 

árvores, em formas curvilíneas, estão dispostas nas extremidades esquerda e direita 

da lâmina, bem como ao fundo, em segundo plano, e suas folhas e galhos cobrem, 

também, toda a porção superior. Representando as figuras animais, dois carneiros 

ou ovelhas sobressaem-se do que seria provavelmente um grande rebanho. Esses 

animais, assim como a natureza, também serão retomados em outras lâminas de 

Songs of Innocence através de imagens ou de menções textuais.  

 As figuras humanas são duas. Uma, em grande estatura, está de pé, com os 

pés no chão, e segura um objeto que, desde já, remete a um instrumento musical. A 

outra figura humana possui estatura menor, representando uma criança se colocada 

em paralelo com a outra, adulta. Ela está em posição horizontal, flutuando ou 

sobrevoando sobre a figura adulta, no único espaço que não é coberto por 

vegetação. Apesar de flutuar no meio da lâmina, é necessário perceber que, como 

destaca Gardner (1998), trata-se da representação de um mortal, e não de um anjo. 

Embora algumas passagens bíblicas que citam criaturas angélicas não mencionem 
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asas47, os seres representados em outras lâminas de Songs of Innocence, como é o 

caso de ―The Blosson‖ e ―Night‖ sugerem que a iconografia angelical de Blake utiliza 

o recurso visual das asas para identificá-los.  

Nas figuras humanas há traços, como a musculatura, que indicam o sexo 

masculino para as duas. No entanto, inexiste a marcação definição sexual através 

dos órgãos genitais em qualquer uma delas. A esse aspecto, é válido observar a 

peculiar finalização em cores dos três exemplares dessa lâmina nas versões 

independentes de Songs of Innocence48 que estão digitalizados e disponíveis no 

Blake Archive. Além da matriz em preto, a cópia L (fig. 2) apresenta a personagem 

adulta vestindo azul claro, enquanto na cópia G (fig. 3) a sua roupa é vermelha. A 

cópia B (fig. 4), por sua vez, possibilita interpretar a nudez da figura, pois corpo e 

rosto possuem a mesma tonalidade. Apesar das linhas do desenho definirem sutis 

demarcações que poderiam definir suas vestimentas, não seria gratuito o 

distanciamento da cor utilizada em relação às demais cópias, que possuem cores 

definitivamente distintas do tom de pele da personagem. Desta forma, se a nudez 

não é explícita, pode ser considerada ao menos sugerida pela coloração do corpo e 

da face da personagem, que possuem a mesma tonalidade. 

As diferentes cópias da lâmina exemplificam a pluralidade de sentidos 

advindos das finalizações em cores. Enquanto duas delas vestem a personagem 

com a dualidade azul/vermelho, comumente associada a paralelos entre céu e 

inferno, pureza e pecado, entre outros, uma terceira ―despe‖ essas cores 

impregnadas de significação e apresenta um adulto, com traços masculinos, 

aparentemente nu, e ainda assim, sem detalhes que permitam identificar os órgãos 

sexuais. 

 

                                                           
47

 Este é o caso do décimo versículo do primeiro capítulo do livro de Atos, em que os anjos são 

caracterizados como vestindo branco, mas não são mencionadas asas. No vigésimo primeiro 
versículo do nono capítulo do livro de Daniel, novamente, a figura angélica voa, mas não é 
caracterizada com asas. Na obra de Blake, é necessário destacar, a omissão das asas em uma figura 
que está flutuando não é gratuita e ressalta o seu caráter humano em detrimento do angelical, uma 
vez que, se tivesse asas, seria facilmente associada a outras representações de anjos encontradas 
nas lâminas de Songs, como os das lâminas de ―The Blosson‖ e ―Night‖ de Songs of Innocence e o 
do frontispício de Songs of Experience. A presença das asas na figura do frontispício de Songs of 
Experience, caracterizando-a como um anjo, apenas reforça a ausência das asas na figura do 
frontispício de Songs of Innocence, permitindo a sua interpretação como um humano. 
48

 A lâmina possui outras finalizações em cores no exemplar do exemplar conjunto, publicado cinco 
anos depois, de Songs of Innocence and of Experience. No entanto, como publicação individual e 
autônoma em Songs of Innocence, são acessíveis apenas quatro versões finalizadas através do 
Blake Archive. 
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Figura 2 – BLAKE, W. Songs of Innocence, copy L. Object 1. 1789.  
Fonte: Bodleian Library. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 10/05/2015. 

 
Figura 3 – BLAKE, W. Songs of Innocence, copy G. Object 1. 1789.  

Fonte: Yale Center for British Art. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 10/05/2015. 
 

Figura 4 – BLAKE, W. Songs of Innocence, copy B. Object 1. 1789.  
Fonte: Library of Congress. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 10/05/2015. 

 

A ausência de genitália nas personagens, mesmo em sua nudez, pode 

encaminhar o observador a diferentes interpretações desta lâmina e direcionar a 

leitura e observação das lâminas posteriores também a diferentes patamares. 

Primeiro, seria possível inferir que a ausência do símbolo sexual definido significa 

apenas que esse não será um tema abordado nas canções que seguem. Em 

segundo lugar, o oposto. A ausência de órgãos genitais em sujeitos despidos 

causaria estranheza e determinaria, justamente, a pertinência da problematização 

sexual/corporal. Um terceiro apontamento já estaria impregnado da interpretação de 

―Inocência‖ como contraparte de ―Experiência‖, e remeteria à passagem de um 

estado a outro através da descoberta do sexo e mudança do ser humano em relação 

à percepção corporal. Diversos críticos defendem a existência das Canções e a 

definição dos estados intimamente associados a temas como a percepção corporal e 

sexual. Manuel Portela, por exemplo, afirma que ―46 dos poemas que constituem 

Songs of Innocence and of Experience podem ser lidos como símbolos e alegorias 

de natureza sexual‖ (2007, p. 29).  
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Essa compreensão, porém, não exclui as diversas outras linhas 

interpretativas, que articulam o conjunto de poemas em relação aos contratos 

sociais perpetuados na época, em especial aos ensinamentos a crianças através de 

livros que ditavam sobre a moral e os bons costumes. Além disso, a arte compósita 

de Blake também dialoga com temas religiosos, políticos, históricos, literários, entre 

outros, expandindo ou reinterpretando a leitura tradicional dos temas abordados. 

Assim como produz novas interpretações sobre obras e temas contemporâneos e 

predecessores, as lâminas também produzem efeitos quando em leitura e 

observação mútua. É esse movimento que será enfatizado nesse na sequência, ou 

seja, como as lâminas de Songs of Innocence se autoiluminam e contribuem para a 

leitura e interpretação umas das outras e da obra como um todo. 

A partir de elementos que constituem o frontispício, é possível inferir, ainda, 

outras interpretações que estarão associadas ao restante das composições do 

conjunto, e que contribuem para a compreensão da ―Inocência‖ apresentada no 

título. A imagem da figura mais humana do que angelical, se comparada aos seres 

representados nas páginas de ―The Blossom‖ e ―Night‖, que voa, por exemplo, 

desconstrói convenções e leis naturais, alertando para o caráter imaginativo da obra. 

É possível dizer que os humanos, na lâmina, ou flutuam, distantes do chão, ou 

dirigem o olhar para o alto. Em contrapartida, os animais estão voltados para o chão. 

Tal configuração marca uma cisão entre humanos e animais. Enquanto estes 

precisam da superfície terrestre, aqueles podem alcançar, através da imaginação, 

outros planos. Pode-se considerar, portanto, que a libertação das convenções 

sociais ou do confinamento terrestre através da imaginação está associada à 

―Inocência‖ proposta por Blake. A relação entre homens e animais também será 

retomada posteriormente, seja através da cisão, como ocorre nesta lâmina e em 

―The Little Girl Lost‖, seja através da conciliação, como em ―The Little Girl Found‖. 

 Também merece destaque o instrumento musical que está nas mãos do 

homem.  Ele, junto com o título Songs, reforça a musicalidade presente nas páginas 

posteriores. Por outro lado, apesar de haver um instrumento musical, este não é 

tocado. Assim, o sentido que fica em evidência na lâmina não é o auditivo, e sim o 

visual. Além de a imagem ser acessada através da observação visual, o contato 

imediato entre as figuras humanas através do olhar reforça esse aspecto. Existe, 

portanto, a ênfase para a musicalidade da obra através do instrumento que a figura 
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adulta tem nas mãos e o contato ocular atribui papel relevante à dimensão visual 

das lâminas.  

 Segundo Gardner (1998, p. 217), o frontispício ―conducts us towards the lines 

in the ‗Introduction‘‖49. Assim, é possível observar a terceira lâmina de Songs of 

Innocence, que contém o poema ―Introduction‖ (fig. 5), sob a perspectiva do 

frontispício. Além da relação entre as duas lâminas, é possível perceber como elas 

lançam interpretações a todo o conjunto poemas e imagens que compõe o volume.  

Ao se observar a terceira lâmina é necessário considerar que em seus 

illuminated books Blake trabalha ―com imagens mais ‗alusivas‘ do que ‗ilustrativas‘‖ 

(TAVARES, 2012, p. 117). Logo, a inter-relação entre uma lâmina e outra é possível, 

mas com o devido cuidado de não interpretar o frontispício como ilustração a 

―Introduction‖, assim como o de não considerar a matéria textual do poema aludindo 

apenas às imagens que compõem a lâmina em que está disposto ou às figuras do 

frontispício. Mais do que isso, tanto texto quanto imagem de qualquer lâmina de 

Songs of Innocence podem contribuir para a interpretação das outras, assim como 

da totalidade da obra. 

 A terceira lâmina de Songs of Innocence (fig. 5) é a primeira a apresentar um 

poema. Pelo menos três interpretações a essa lâmina podem ser acessadas de 

forma imediata. A primeira a considera como o título do poema sugere: uma 

introdução ao livro e às páginas que seguem. As pequenas figuras dispostas nas 

laterais da lâmina contribuem para essa compreensão. A segunda a pressupõe 

como em diálogo direto com o frontispício. É possível perceber tanto texto quanto 

imagem reforçando, também, essa hipótese. A terceira, por sua vez, funciona em 

paralelo com o conjunto de poemas acrescido cinco anos depois da primeira 

publicação de Innocence, e põe ―Introduction‖ de Songs of Innocence ao lado de 

―Introduction‖ de Songs of Experience. 

 

                                                           
49

 O frontispício ―nos conduz em direção aos versos de ‗Introduction‘‖. Tradução nossa. 
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Figura 5  – BLAKE, W. Songs of Innocence. Copy U. Object 3. 1789.  
Fonte: The Houghton Library, Harvard University. Cambridge. Disponível em < www.blakearchive.org 

>. Acesso em 10/05/2015. 

 

 É possível considerar ―Introduction‖ como o título anuncia: texto e imagem 

constituindo uma introdução à ―Inocência‖ apresentada no livro, assim como uma 

introdução às lâminas seguintes. Antes do aprofundamento ao poema, faz-se 

necessária a observação das imagens que compõem a lâmina. A natureza viva está 

presente novamente, com galhos bem definidos nas porções esquerda e direita, 

assim como ramos e folhas dispostos na porção superior e entre as estrofes do 

poema. Apenas ao se observar as bordas é possível perceber as associações da 

natureza com a ―Inocência‖ proposta. Tavares (2012) é um dos críticos que faz essa 

associação. Apesar de frequente no volume de Songs of Innocence, a relação 

proposta pelo crítico, que objetiva contrapor o contraste da vegetação viva com a 

ausência dela no posterior volume de Songs of Experience torna-se equivocada e 

apenas reforça a autonomia de Songs of Innocence sem precisar obrigatoriamente 

ser completada pelo exemplar posterior: 
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O frondoso crescimento vegetal nas laterais da ―Introduction‖ que abre 
Inocência, por exemplo, seria completamente destruído no ―School Boy‖ de 
Experiência, em muitas edições a lâmina que fecha o livro (TAVARES, 
2012, p. 161). 
 

 Embora a comparação entre as composições seja coerente, o autor ignora o 

fato de que quando Songs of Innocence fora publicado de forma independente, 

antes do surgimento de Experience, ―The School Boy‖ fazia parte de suas 

composições. Apenas após a publicação de Songs of Experience e do exemplar 

conjunto é que o poema foi transferido para o segundo volume. Ou seja, a 

contraparte da vegetação encontrada nas bordas de ―Introduction‖ não caracteriza 

necessariamente o estado contrário de ―Experiência‖, e sim completa o ―estado de 

Inocência‖. 

 Retomando a observação imagética de ―Introduction‖, diferente do frontispício, 

essa lâmina não apresenta figuras humanas ou animais em destaque. É válido 

observar, porém, as pequenas imagens que estão entre os galhos, nas 

extremidades laterais da lâmina. David Erdman as identifica, da superfície superior 

esquerda à porção inferior direita, como:  

 
(1) a seated adult showing a book to a child, repeating the motif of nurse and 
children in Plate 3 – or perhaps a gowned man, seated, writing, and a 
standing man or woman; (2) a forward descending nude figure that 
combines the open hands of the child and the stride of the piper in Plate 2 
(the left hand, drawn over the tree stem, pointing to ―Pipe‖); (3) a man 
standing (or sitting) over a printing press, with a sheet of paper in it […]; (04) 
a figure standing behind a hooded cradle […]; (05) a bird (of innocence) 
flying upward, centered, with leaves or perhaps a cluster of fruit above it; (6) 
a huddled figure, legs crossed, head on hand […]; (7) a woman sowing 
seed, with two birds flying near, a third rising above her head; (8) a seated 
figure, facing left, perhaps with an open book on knee

50
 (ERDMAN, 1992, p. 

45). 
 

 Nessas figuras, é possível perceber diversos elementos recorrentes nas 

lâminas seguintes, além de alusões ao próprio processo de composição do livro 

iluminado. A figura três, por exemplo, ilustraria o processo de impressão da obra. Os 
                                                           
50

 (1) um adulto sentado mostrando um livro a uma criança, repetindo o motivo da ama e da criança 
na Lâmina 3 (Erdman refere-se, neste caso, à folha título de Songs of Innocence) – ou talvez um 
homem vestido, sentado, escrevendo e um homem ou mulher em pé; (2) uma figura nua, em posição 
frontal e descendente, que combina as mãos abertas da criança ao passo do flautista na Lâmina 2 (o 
frontispício de Songs of Innocence) (a mão esquerda, desenhada sobre o tronco da árvore, aponta 
para a palavra ―Pipe‖); (3) um homem em pé (ou sentado) sobre uma prensa de impressão, com uma 
folha de papel nela [...]; (4) uma figura em pé atrás de um berço com um toldo [...]; (5) um pássaro (de 
inocência) voando para cima, centrado, com folhas ou talvez um grupo de frutas sobre ele; (6) uma 
figura encolhida, com as pernas cruzadas e as mãos na cabeça [...]; (7) uma mulher semeando, com 
o dois pássaros voando nas proximidades, um terceiro subindo acima de sua cabeça; (8) uma figura 
sentada, com a face voltada para a esquerda, talvez abrindo um livro sobre os joelhos. Tradução 
nossa. 
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pássaros das figuras cinco e sete, bem como a figura de braços abertos na figura 

dois, por sua vez, simbolizariam, como indica Erdman em sua identificação, 

pássaros e elementos associados a uma ―Inocência‖ livre. Já os livros da figura um e 

oito introduziriam elementos relacionados ao confinamento de palavras e imagens e 

ao ensinamento transmitido por adultos às crianças, aludindo às imagens das amas 

que educam os infantes através de livros destinados a esse fim, comuns na época 

de publicação de Songs of Innocence. Também eles possuem destaque ao longo do 

livro iluminado, mas não mais como símbolo de inocência livre, e sim o 

aprisionamento desta. Esse confinamento também é reconhecido na matéria textual 

do poema ―Introduction‖.  

 No texto, apesar da ausência de signos visuais tradicionais como as aspas 

para identificar a fala de outras personagens, e não do sujeito poético, é possível 

perceber um diálogo entre duas diferentes vozes. Na primeira estrofe, um flautista 

está em meio à natureza, tocando suas canções apenas por prazer. Em uma nuvem, 

ele avista uma criança, que, rindo, o interpela. Ela pede para que ele toque uma 

canção sobre um Cordeiro. Atenciosamente, o flautista atende ao pedido. A criança 

pede que ele toque novamente. Ele o faz, e a ela derrama lágrimas. Os pedidos da 

criança, então, solicitam a alteração da materialidade da canção. Ela pede para que 

ele largue a flauta alegre e cante as canções. Então, a mesma canção é executada, 

mas através da voz, e não mais do instrumento musical. A criança derrama lágrimas 

de alegria, mas os seus pedidos não cessam. Se antes pedira para cantar no lugar 

de tocar, na quarta estrofe pede para que o flautista escreva. Logo após o 

surgimento da escrita, a criança desaparece. Na última estrofe, o sujeito poético 

descreve apenas ações próprias. A confecção da caneta e a escrita das alegres 

canções são expressas, esperando que, então, todas as crianças possam alegrar-se 

as ouvindo.  

 Na imagem, é possível associar o pássaro e a figura de braços abertos à 

inocência livre ou libertadora, assim como as figuras adultas transmitindo 

ensinamentos a figuras menores através de livros, à ―Inocência‖ proposta pelo título 

da obra ou ao aprendizado da ―Inocência‖, diálogo pertinente que o volume mantém 

com os livros para crianças da época. Da mesma forma, não é difícil identificar o 

flautista presente no texto como uma personificação do sujeito poético que toca, 

canta e escreve as canções do livro que está sendo acessado pelo observador/leitor. 

Assim, a lâmina pode ser interpretada, através de texto e imagem, como um 
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prenúncio das composições que seguem e como uma introdução à ―Inocência‖ 

proposta pelo título da obra. Neste sentido, é interessante notar como se configura 

essa inocência. As canções são associadas à alegria e ao Cordeiro, elementos 

recorentes no livro. Não apenas alegria e liberdade, porém, a lâmina comunica.  

 É possível acessar ―Introduction‖ (fig. 5) em diálogo direto com o frontispício 

(fig. 1). Essa interpretação ganha forças, sobretudo, através matéria textual da 

lâmina. Entretanto, seguindo a metodologia aqui adotada, é necessário observar, 

primeiro, como os signos visuais de ―Introduction‖ aludem ao frontispício. A natureza 

viva e exuberante está presente nas duas lâminas. A configuração das árvores que 

sobem ao topo da lâmina 3 em um entrelaçamento de galhos, lembra a árvore 

localizada na porção direita da lâmina 1. A aproximação por intermédio da imagem 

também pode ser encontrada na segunda figura entre os galhos, à esquerda do 

texto. Ao descrevê-la, Erdman (1992) destaca que ela lembra os braços abertos da 

criança presente no frontispício. O autor também afirma que sua mão esquerda 

aponta para a palavra ―Pipe‖, que pertence ao primeiro verso da segunda estrofe, 

aludindo à personagem que porta o instrumento musical na primeira lâmina. A partir 

dessa interação entre as imagens que ligam ―Introduction‖ ao frontispício e de uma 

palavra que faz alusão semelhante, é válido observar como o restante do poema 

dialoga com as imagens da primeira lâmina.  

 Quando é realizada a associação entre o poema ―Introduction‖ e o frontispício 

de Songs of Innocence, rapidamente é possível identificar o sujeito poético como a 

figura adulta que porta o instrumento musical na lâmina anterior (fig. 1). Da mesma 

forma, a criança que ele enxerga em uma nuvem remete à criança do frontispício. 

Pode-se interpretar a matéria textual da lâmina 3, desta forma, como uma expansão 

do que já foi visto na imagem da  lâmina 1. Os signos picturais do frontispício 

representariam o texto de ―Introduction‖, precedendo o momento de escrita das 

canções. No entanto, é importante ressaltar o processo duplo de alusões. Se o 

frontispício adiciona informações imagéticas a ―Introduction‖, como o contato visual 

entre as personagens e a materialidade corporal de cada uma delas, o poema 

apresenta ações e diálogos que poderiam estar sendo realizados pelas figuras. 

Ambas lançam interpretações e expandem uma à outra. Da mesma forma, as duas 

lâminas, em suas diferentes leituras, contribuem para a ―Inocência‖ expressa do 

título do livro.  
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 Nas imagens da lâmina 3 (fig. 5), há uma ama ensinando uma criança através 

de um livro. De forma semelhante, no texto o processo de escrita é fundamental 

para caracterizar a ―Inocência‖ que está sendo abordada. Se, nas primeiras estrofes, 

a criança está em uma nuvem, alegrando-se ao ouvir os sons tocados pelo flautista, 

ao longo do poema, cada vez mais, a canção perde o seu caráter acionado 

imediatamente através do sentido auditivo. A música, antes apenas som, passa a se 

materializar em palavras com o ato de cantar e, por fim, em palavras escritas. O que 

antes se propagava no ar, promovendo uma absorção imediata e sensória, passa a 

ser confinado em palavras, pressupondo uma reflexão sobre elas.  

 Acompanhando a transformação da canção, também as figuras humanas 

sofrem sua metamorfose. O flautista caminhava pelos vales selvagens nas primeiras 

estrofes. Nas últimas, se encontra sentado, sugerindo estagnação em oposição à 

sua liberdade inicial, e exerce o nada selvagem exercício da escrita. A criança fora 

avistada em uma nuvem. Enquanto ouve os sons, ela alegra-se e derrama lágrimas 

e contentamento. Assim que as canções estão prestes a ser escritas, porém, ela 

desaparece. Algo ocorre com a liberdade – ou ―Inocência‖ – inicial das duas 

personagens quando as canções se materializam e perdem a própria liberdade. 

Movimento similar ocorre no frontispício. Aquele que executa as canções, 

carregando um instrumento musical, está preso à terra. Os cordeiros, tema de 

algumas das canções de inocência, se considerarmos ―Introduction‖ como alusão ao 

frontispício, também estão confinados ao chão. A criança está livre e voa, mas 

desaparecerá assim que as canções se transformarem em palavra escrita.  

 Tais apontamentos direcionam a uma leitura paradoxal e múltipla da 

―Inocência‖ proposta. Se, por um lado, é possível perceber tanto o adulto quanto a 

criança acessando as canções (de inocência) em seu estado puro, e alegrando-se 

ao ouvi-las, por outro, ocorre o desaparecimento da ―Inocência‖ quando essa é 

confinada em palavras. Os últimos versos de ―Introduction‖, portanto, explicitam a 

curiosa situação em que as alegres canções estão perpetuadas para todas as 

crianças poderem alegrar-se, mas a criança não está mais presente para ouvir. 

Resta, apenas, a ―Inocência‖ que terá de ser reaprendida não mais em seu estado 

puro, disponível apenas distante de instrumentos – como a escrita – que a 

confinariam, mas através da arte, que através das múltiplas interpretações, 

libertariam o intelecto novamente. Diferente dos livros para a instrução de crianças, 

que apresentariam uma moral a ser seguida, o processo de libertação do intelecto é 
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representado nas lâminas 1 e 3 e também no restante das Canções, ao 

reinterpretarem e subverterem os pressupostos morais tradicionais.  

 Além disso, embora a criança desapareça nas últimas estrofes de 

―Introduction‖, o contentamento não é questionado e, apesar de confinada em 

palavras, as ―canções‖ são perpetuadas. As imagens de contentamento e os sons 

serão reiterados em outras composições. Um exemplo é poema intitulado ―Spring‖. 

O poema, neste caso, apresenta sons de flautas, pássaros que cantam tanto 

durante o dia quanto durante a noite, sons infantis e imagens alegres. Cenas 

semelhantes são reiteradas em ―Laughing Song‖, com risadas e cantorias, e nas 

estrofes finais de ―Nurses Song‖. Em diversas composições de Songs of Innocence 

são evidentes os sentimentos de júbilo e os sons caraterísticos desse sentimento, 

seja nas canções, nas risadas ou no som dos pássaros.  

 O contentamento, no entanto, não é constante em todas as composições. 

Algumas delas parecem desafiar o restante do conjunto e, em alguns casos, de fato 

foram transferidas para o posterior volume de Songs of Experience. Outras, no 

entanto, permaneceram entre as Songs of Innocence mesmo após a publicação do 

segundo grupo de composições, mesmo aparentando, em um primeiro momento, 

estarem deslocados dentro do conjunto. Este é o caso das lâminas que comportam 

o poema de Songs of Innocence intitulado ―Night‖. 

  

2.3. A “INOCÊNCIA” PROBLEMATIZADA 

 

 A composição textual de ―Night‖ ocupa duas páginas do livro iluminado (fig. 6 

e fig.7). Como Blake alterava constantemente a ordem das lâminas de acordo com a 

edição publicada, foi adotado um mecanismo para identificar as páginas que não 

poderiam ser distanciadas. Além de a segunda não apresentar o título textual, a 

primeira palavra da segunda parte da composição era escrita na porção inferior 

direita da primeira página. Apenas sete composições de Songs of Innocence utilizam 

duas páginas, e apesar do texto ser continuado na segunda lâmina, nem sempre os 

signos visuais correspondem à continuidade expressa no texto. Ao contrário, 

considerando que a maior parte das composições textuais e visuais é elaborada em 

uma superfície única, a cisão visual e a fragmentação do texto em duas páginas 

merece ser observada com atenção.  
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 A primeira página de ―Night‖, em termos visuais, apresenta natureza viva nas 

porções direita e superior. As ramagens, no entanto, diferem de outras páginas 

iluminadas de Innocence em dois pontos: o galho principal possui espessura fina, 

diferente do frontispício, por exemplo, e a árvore não possui frutos. As vinhas, 

recorrentes nos demais cenários do livro, estão ausentes na primeira página de 

―Night‖. As folhas do topo envolvem as letras cursivas do título e próximo aos galhos 

localizados no lado direito da página pode-se identificar figuras angelicais e animais. 

Diferente do menino representando no frontispício, os anjos, aqui, possuem asas. 

Entre o título do poema e a primeira estrofe, à direita, é possível reconhecer uma 

figura angélica sentada no galho principal da árvore e outro anjo ou um grande 

pássaro no galho superior.  Abaixo, ao lado dos primeiros versos da terceira estrofe 

do texto, uma figura humanoide com asas e braços abertos está sobrevoando ou 

saltitando ao lado do tronco principal da árvore. Finalizando a observação dos 

elementos visuais à direita do texto, é possível perceber um animal em repouso na 

porção inferior. Considerando suas feições, pode-se identificar a figura como um 

leão. Essa observação será reforçada com a leitura do poema. Além disso, o animal 

está deitado entre folhas ou em uma caverna. 

 Se o lado direito é predominantemente vegetal e animal, o lado esquerdo 

apresenta apenas figuras humanas ou angelicais. A primeira figura, considerando a 

leitura a partir da porção inferior da lâmina, sugere um ser humano, de gênero 

indefinido, olhando para o chão. Logo acima, outra figura projeta-se para o alto, com 

um dos braços parcialmente estendido. Na sequência, os braços da terceira figura 

estão completamente voltados para o alto, enquanto a quarta possui os braços 

voltados para o chão e asas. Acima desta, que é a última figura humanoide da 

porção esquerda da lâmina, está localizada uma pequena esfera. A sequência do 

olhar voltado ao chão e posterior gradual abertura dos braços até a completa 

ascendência e aquisição de asas sugere uma leitura narrativa com diferentes fases 

da mesma figura/personagem.  
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Figura 6 – BLAKE, W. Songs of Innocence. Copy U. Object 16. 1789.  
Fonte: The Houghton Library, Harvard University. Cambridge. Disponível em < www.blakearchive.org 

>. Acesso em 10/05/2015. 
 

Figura 7 – BLAKE, W. Songs of Innocence. Copy U. Object 17. 1789.  
Fonte: The Houghton Library, Harvard University. Cambridge. Disponível em < www.blakearchive.org 

>. Acesso em 10/05/2015. 

 

A indução ao percurso de leitura da imagem partindo da porção inferior para a 

superior, através de figuras que se transformam em aparente ascendência ou por 

conta dos galhos que sobem ao topo da página é comum em diversas composições 

de Songs of Innocence e contrasta com a leitura do texto, de cima para baixo. Essa 

disposição imagética faz com que a observação e a leitura, mesmo que desatentas, 

percorram os dois sentidos da superfície da página. A árvore que cresce na porção 

inferior direita produz efeito semelhante. Enquanto o texto será tradicionalmente lido 

da esquerda para a direita, o galho principal surge na porção direita e é direcionado 

à esquerda, fazendo com que o observador/leitor realize o percurso inverso da 

leitura através da observação da imagem. 

O poema ―Night‖ é composto por seis estrofes com oito versos cada. Em 

termos gerais, o leitor encontra no poema um sujeito poético que vaga observando, 



61 

 

narrando e interagindo com elementos naturais, animais e celestiais. A primeira 

lâmina comporta três estrofes. Embora essa metodologia de aproximação das 

composições – observar primeiro uma lâmina, compreendendo imagem e texto, e 

apenas depois passar à segunda – proporcione uma cisão na totalidade da 

composição poética, é preciso levar em consideração o formato das composições 

iluminadas blakeanas.  

A palavra ―When‖, expressa na extrema porção inferior direita da primeira 

composição, externa ao poema, indica a ligação desta página com a sua sequência, 

pois a segunda lâmina de ―Night‖ iniciará, textualmente, com o mesmo termo. Apesar 

desse mecanismo utilizado pelo autor para vincular duas diferentes páginas, o 

compósito visual-textual de cada uma delas possui os seus próprios elementos e 

constitui, de certa forma, uma única composição. Sendo assim, da mesma forma que 

poemas como ―Night‖ possuem a sua continuidade expressa através do reclame, ele 

é dividido e distribuído em duas diferentes lâminas e interage diretamente com duas 

diferentes composições visuais. 

É necessário reconhecer que o fato de um único poema ser dividido em duas 

lâminas não é gratuito. O poema ―Spring‖ é um exemplo expressivo. A primeira 

lâmina apresenta apenas onze pequenos versos, e a segunda mais dezesseis. O 

total de versos poderia facilmente ser alocado em uma única página, como ocorre 

com os trinta e seis versos de ―On Anothers Sorrow‖. Logo a divisão de ―Spring‖ em 

duas lâminas possivelmente influencia em sua interpretação. O mesmo ocorre em 

―Night‖.  

Na primeira estrofe do poema apresenta a chegada da noite (The sun 

descending in the west – e. 1; v. 1), pássaros em seus ninhos (The birds are silent in 

their nest – e. 1; v. 3) e, ainda, o sujeito lírico em uma busca pessoal pelo seu 

próprio abrigo (And I must seek for mine – e. 1; v. 4). A dissonância textual em 

relação ao restante das composições de Songs of Innocence é visível. Os animais 

mencionados – os pássaros – são os mesmos característicos do restante das 

composições. No entanto, o comportamento é visivelmente alterado. No lugar do 

canto tradicional, eles silenciam. Ainda, eles não estão alçando voo, mas em seus 

ninhos. Logo, a dimensão libertadora característica do ―estado de Inocência‖ 

simbolizada na maioria dos pássaros do volume não pode ser identificada na 

primeira estrofe deste poema. A quietude é reiterada no sétimo verso da primeira 

estrofe (With silent delight – e. 1; v. 7). Além disso, não há indícios de presenças 
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infantis no texto. Hirsch (1964) afirma que o poema não é narrado por uma voz 

infantil. Tampouco é destinado a alegrar uma criança ou a ilustrar o seu 

contentamento. 

 A segunda estrofe é mais explícita em relação ao distanciamento da 

―Inocência‖ ao mencionar uma despedida aos cenários que compõem a dimensão 

visual e textual das demais lâminas: ―Farewell green fields and happy groves.‖ (e. 2; 

v. 1). Os dois versos seguintes reforçam essa ideia, elencando prazer dos rebanhos 

e o pastar dos cordeiros como ações passadas (Where flocks have took delight;/ 

Where lambs have nibbled51 [...] – e. 2; v. 10-11). As imagens de silêncio e 

abandono, no entanto, cessam com a presença de anjos que guardam os ninhos 

dos pássaros e as cavernas das feras, garantindo o sono profundo e tranquilo de 

todos os animais – sejam eles selvagens ou dóceis. A descrição das ações das 

figuras angelicais será descrita nos últimos versos da segunda estrofe e ao longo da 

terceira e última estrofe da primeira lâmina que compõe ―Night‖. Sendo assim, 

apesar do distanciamento dos elementos da ―Inocência‖ nos primeiros versos 

textuais, os seguintes retomam a tranquilidade com que as demais composições 

normalmente findavam. Este cenário, no entanto, é apenas momentâneo, uma vez 

que o poema terá a sua sequência na lâmina seguinte. 

O diálogo entre a composição visual e o poema na primeira lâmina de ―Night‖ 

parece ser um dos casos em que os signos visuais parecem mais alusivos e 

ilustrativos do que simbólicos. Se, por um lado, não é possível identificarmos o 

sujeito lírico na imagem, por outro, os dois grupos de animais – os pássaros e as 

feras – estão simbolizados, respectivamente, nas porções superior e inferior do lado 

direito da página. Os humanoides com asas, por sua vez, são associados aos anjos 

mencionados no poema. A caracterização da noite é realizada através da coloração 

que a lâmina recebe. No caso dos exemplares de Songs of Innocence varia entre o 

momento do sol se pondo, representado por tonalidades amarelas e douradas (cópia 

G – fig. 8) e o predomínio da noite e da escuridão através de tons frios azulados e 

escuros (cópia L – fig. 9). A cópia U (figs. 6 e 7) não possui finalização em cores e a 

cópia B, apesar de finalizada com a coloração, não possui cores expressivas no 

fundo da página. 
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 Grifo nosso. 
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Figura 8 – BLAKE, W. Songs of Innocence, copy G. Object 16. 1789.  
Fonte: Yale Center for British Art. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 10/05/2015. 

 
Figura 9 – BLAKE, W. Songs of Innocence, copy L. Object 26. 1789.  

Fonte: Bodleian Library. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 10/05/2015. 

 

 As relações entre imagem e texto serão um pouco menos evidentes na 

segunda lâmina de ―Night‖. Visualmente, a dimensão vegetal é invertida: há uma 

árvore crescendo a partir da porção inferior esquerda da lâmina e sendo projetada 

ao topo. Enquanto na parte superior as ramagens são escassas, o lado direito da 

página é novamente coberto de folhas. A superfície visual, abaixo do texto, assim 

como na primeira lâmina é preenchida de vegetação.  

As figuras animais são omitidas da sequência visual de ―Night‖, não sendo 

identificadas em nenhum local. Novamente, é possível perceber pelo menos dois 

seres angelicais – figuras humanas portadoras de asas – à esquerda do texto. 

Adicionalmente, cinco figuras humanas de maior porte e sem asas se encontram 

abaixo do poema – três ao fundo e duas em primeiro plano. Apesar da ausência de 

asas, em algumas cópias (cópia L de Songs of Innocence – fig. 10, por exemplo) a 

coloração aplicada define auréolas aos seres. As demais cópias do exemplar 
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autônomo de Innocence, no entanto, não adiciona características angelicais às 

figuras.  

 

 

 

Figura 10 – BLAKE, W. Songs of Innocence, copy L. Object 27. 1789.  
Fonte: Bodleian Library. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 10/05/2015. 

 

 Textualmente, na segunda lâmina os animais selvagens não mais são 

equiparados aos cordeiros e ovelhas, como em outras composições da obra. Agora, 

diferente de animais igualmente belos, os lobos e tigres aguardam as suas presas: 

―When wolves and tygers howl for prey‖ (e. 4, v. 1). Leader (1981) é um dos críticos 

que, ao ler este poema, alerta para o fato da discrepância temática entre as três 

primeiras estrofes, as da primeira página, e as três últimas, que compõem a 

segunda. Este primeiro verso da segunda estrofe altera o tom pacífico encerrado na 

primeira página da composição. Além disso, remete ao leão da primeira imagem 

que, agora, não aparenta mais adormecido, mas aguardando o momento noturno da 

caça.   

 Apesar do distanciamento em relação ao segmento textual anterior, o poema 

dá sequência às cenas já descritas. Os anjos são retomados, mas tudo o que podem 



65 

 

fazer é rezar para que as feras não se aproximem das ovelhas. No entanto, se os 

tigres e lobos atacam, os anjos, prudentes, não interferem, cabendo a eles apenas 

receberem os espíritos. Ou seja, se, por um lado, nos cenários de ―Inocência‖ o 

mundo natural possui criaturas igualmente belas, com leões, tigres, cordeiros e 

humanos vivendo em harmonia, como será simbolizado textual e visualmente no fim 

de ―The Little Girl Found‖, além de contar com anjos que protegem cada animal à 

noite, ―Night‖ demonstra que a natureza também possui crueldade52, e os animais 

selvagem, instintivos, fazem das ovelhas a sua caça. Seria possível dizer que, no 

―estado de Inocência‖, até mesmo o espetáculo da ferocidade animal causando a 

morte natural daqueles indefesos seria extremamente belo e admirado. No entanto, 

os anjos que pranteiam a caça consumada atestam que isso não ocorre. 

 Nas duas últimas estrofes o poema dá voz ao leão que, ao lado do cordeiro, 

irá deitar. Segundo ele, o mal será banido e ele lavará a sua juba no ―rio da vida‖ 

enquanto monta guarda. A comunhão é reestabelecida. Neste sentido, como afirma 

Greco (1990), diversos críticos consideram que o poema contém a harmonia 

característica do ―estado de Inocência‖. No entanto, a crueldade animal, que nem os 

anjos podem impedir, é evidente nas linhas da quarta estrofe. 

A composição sugere que o volume de Innocence lança, por si só, diferentes 

olhares acerca da natureza, da vida ou, como será anunciado no subtítulo da 

posterior edição conjunta, da alma humana. Seguindo essa linha de pensamento, 

isso significa que, diferente de parte da crítica que aborda as Canções, o volume 

não necessita necessariamente ser ―completado‖ por sua contraparte de 

Experiência, pois Inocência possui os contrastes suficientes. Cabe ressaltar que 

diferente de composições como ―The Little Girl Lost‖, ―The Little Girl Found‖, ―The 

Voice of the Ancient Bard‖ e ―The School Boy‖, que originalmente foram publicados 

em Songs of Innocence e depois passaram a fazer parte do conjunto das Songs of 

Experience, as lâminas de Night não figuraram no segundo volume em nenhuma 

edição conhecida. Ou seja, mesmo com a crueldade das feras e o ―adeus‖ aos 

cenários e símbolos de Inocência, as composições não foram ressignificadas sob a 

alcunha de ―Experiência‖, o que leva à compreensão de que esses elementos são 

igualmente parte da ―Inocência‖ proposta pelo título do volume.  

                                                           
52

 Esse é um dos principais argumentos de Paglia (1992) em Personas Sexuais. Na mesma obra, a 
autora possui uma interessante leitura das composições de Songs of Innocence ―Infant Joy‖ e de 
Songs of Experience ―The Sick Rose‖ relacionadas à maturação sexual e à passagem de ―Inocência‖ 
para ―Experiência‖. 
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CAPÍTULO 3 

SONGS OF EXPERIENCE 

 

3.1. O “ESTADO DE EXPERIÊNCIA”  

 

O esforço realizado na aproximação de Songs of Innocence – o de não 

considerá-lo a partir de sua contraparte na edição conjunta – torna-se mais 

complexo na abordagem de Songs of Experience. Enquanto o primeiro volume foi 

publicado de forma independente nos primeiros cinco anos, Songs of Experience foi 

publicado no mesmo ano que Songs of Innocence and of Experience, em 1794. A 

não existência de um volume de Songs of Experience antes da publicação de Songs 

of Innocence and of Experience minimiza a sua compreensão como obra autônoma. 

O volume aglutinado, além de relacionar Songs of Innocence ao segundo grupo de 

composições, fez com que este, desde sua publicação, fosse associado ao primeiro.  

 Além disso, apesar de Blake ter continuado a publicar os dois volumes de 

forma independente (EAVES, VISCOMI e ESSICK, 1996), o conhecimento de 

poucos exemplares de Songs of Experience contribui para o enfraquecimento de sua 

leitura como obra autônoma. Tal enfraquecimento é corroborado pelos comentários 

da crítica sobre Experience. Damon, em seu dicionário de ideias e símbolos de 

Blake, ao apresentar o vocábulo ―Experience‖, limita-se a direcionar o leitor a 

―Innocence‖: ―See INNOCENCE‖ (1988, p. 134). Para o autor, o termo não merece 

nem mesmo um breve comentário sobre o conjunto de publicações que constitui 

Songs of Experience – seja como segunda parte da obra conjunta ou como livro 

independente. 

Por outro lado, existem no mínimo quatro cópias que possibilitam e motivam a 

abordagem de Songs of Experience de forma independente de Songs of Innocence. 

As cópias G, H, K e N, as duas primeiras datadas de 1994 e as outras de 1995, 

alocam o grupo de composições de Experience não em contraponto com Innocence, 

e sim como exemplares autônomos. Destas, apenas a cópia N está disponível para 

consulta no William Blake Archive. Sendo assim, esta cópia será utilizada como 

base para os comentários acerca de Songs of Experience nas menções e análises 

posteriores acerca das lâminas do volume independente.  

 As razões para a existência de poucos exemplares de Songs of Experience 

não são claras. É possível considerar que Blake tenha alterado a sua concepção em 

 

 



67 

 

relação ao volume ao publicar o exemplar combinado de Songs of Innocence and of 

Experience. Em 1793, ou seja, um ano antes das primeiras publicações de Songs of 

Experience, Blake divulgou ao público um prospecto em que anunciava a sua 

produção artística e o método que havia criado, destacando suas características e o 

preço reduzido em comparação às obras tradicionais: ―a method of Printing both 

Letter-press and Engraving in a style more ornamental, uniform, and grand, than any 

before discovered, while it produces works at less than one fourth of the expense‖53 

(BLAKE, 1793 apud ERDMAN, 1998, p. 692).  

O prospecto acompanhava uma relação dos illuminated books disponíveis, 

com informações como a quantidade de composições e o preço de cada exemplar. 

Nesta relação são mencionadas Songs of Innocence, obra publicada cerca de quatro 

anos antes, e Songs of Experience, que de acordo com a data impressa em sua 

folha título, na data de divulgação do prospecto ainda era inédita. As duas obras 

foram apresentadas como constituídas por vinte e cinco composições e 

disponibilizadas pelo mesmo valor de venda.  

O exemplar conjunto das obras, no entanto, não foi anunciado no prospecto. 

Tal fato leva a crer que os livros foram pensados como obras separadas e apenas 

posteriormente aglutinados. A partir de 1794, o exemplar combinado tornou-se uma 

de suas obras mais publicadas e ofuscou a publicação autônoma dos livros 

anteriores, o que é possível inferir através da quantidade de exemplares de Songs of 

Innocence and of Experience conhecidos em comparação aos exemplares de Songs 

of Innocence ou Songs of Experience separados. 

Além de poucos exemplares conhecidos, as seções de Songs of Experience, 

nas edições conjuntas, raramente apresentam as vinte e cinco lâminas anunciadas 

inicialmente. A única cópia de Songs of Experience separada do volume combinado 

que está disponível no William Blake Archive, porém, possui as vinte e cinco 

composições anunciadas no prospecto, comprovando que mesmo com a publicação 

das edições aglutinadas o autor finalizou Songs of Experience como anunciado 

previamente. 

Hirsch (1964), a partir do prospecto ao público, considera que o objetivo de 

Blake era compor vinte e cinco composições que parodiassem diretamente os vinte 
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 Um método de Imprimir ao mesmo tempo a Letra e a Gravura num estilo mais ornamental, uniforme 
e magnífico do que qualquer outro anteriormente descoberto, e que produz obras a menos de um 
quarto dos custos. Tradução de Portela (2007). 
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e cinco poemas e designs de Songs of Innocence e, durante a composição, desistiu 

do formato e manteve apenas alguns poemas que respondiam aos anteriores, 

expandindo o restante das composições a temáticas mais amplas. O crítico 

considera que o prospecto sugere que o objetivo de Songs of Experience era mais o 

de satirizar o primeiro volume do que consistir em uma continuação de sua temática: 

―The importance of the evidence in the Prospectus is that it suggests that Blake‘s 

original conception of Experience was primarily satirical rather than systematic‖54 

(HIRSCH, 1964 p. 97). Desta forma, se inicialmente ambas as obras funcionariam 

lado a lado, com as composições de Songs of Experience aludindo às de Songs of 

Innocence, a edição conjunta permite a interpretação do segundo volume dando 

continuidade ao primeiro.  

Quando os dois grupos de composições foram publicados em um único 

volume, o caráter de progressão de um ―estado‖ a outro passou a ser considerado. 

Cabe enfatizar que a própria noção de ―estados‖ de inocência e de experiência não 

existia nos primeiros anos de publicação de Songs of Innocence, sendo introduzida 

apenas no subtítulo da edição combinada: Shewing the Two Contrary States of the 

Human Soul. O subtítulo e os elementos textuais e visuais das composições 

permitem interpretações que não apenas emparelham os dois volumes durante a 

interpretação, mas consideram o segundo como uma progressão em relação ao 

primeiro.  

As paisagens de Songs of Experience aludem às de Songs of Innocence. Os 

motivos vegetais ganham espinhos e perdem os frutos, não apenas criando novos 

cenários, mas transformando os primeiros. As flores exuberantes tornam-se flores 

mortas, como é o caso do paralelo visual entre a composição ―Infant Joy‖, de Songs 

of Innocence, e ―The SICK ROSE‖, de Songs of Experience. As duas lâminas 

apresentam os mesmos elementos: três figuras humanas e uma flor com galhos 

finos e longos e grandes pétalas coloridas. As pétalas que no primeiro livro formam 

uma bela flor estão encolhidas no segundo. Os galhos antes lisos tornam-se 

cobertos por espinhos. As três figuras humanas em harmonia em ―Infant Joy‖ – duas 

figuras femininas adultas, uma em pé e outra sentada, e uma recém-nascida no colo 

de uma delas – tornam-se três figuras adultas em ―The SICK ROSE‖. Uma delas 

está sendo consumida pela flor morta. As outras estão encolhidas ou deitadas, 
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 A importância das evidências no Prospecto é que elas sugerem que a concepção original de Blake 
para Experience era inicialmente satírica antes de sistemática. Tradução nossa. 
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demonstrando sofrimento se comparadas às da composição de Songs of Innocence. 

Enquanto o primeiro livro apresentaria o mundo idealizado, o segundo representaria 

o mundo decaído.  

Leader (1981, p. 130) afirma que ―Experience opens with four plates which 

form a narrative bridge between the two volumes of Songs. The ‗story‘ they tell is that 

the Piper‘s transformation into Bard‖55. A transformação do flautista em bardo 

pressupõe a alteração de um mesmo personagem presente nos dois volumes. O 

autor não considera o bardo como uma nova representação, mas como uma 

transformação do personagem anterior. Desta forma, considerando a compreensão 

de Leader e a transformação dos motivos visuais, ocorreria a passagem de um 

―estado‖ ao outro, unindo Songs of Innocence e Songs of Experience através de 

uma progressão temática em que o segundo volume não faria sentido na ausência 

do primeiro. Essa abordagem, no entanto, ignora a existência de Songs of 

Experience como obra autônoma e considera apenas a edição conjunta das obras. 

De acordo com Hilton, o surgimento de Songs of Experience estaria 

relacionado ao fato de Blake ter trabalhado com o pensamento dual em The 

Marriage of Heaven and Hell:  

 

At some point after The Marriage Blake‘s thinking about ―contraries‖ led him 
to create a series of poems which might respond to ―innocence‖ as ―Songs 
of Experience‖ and with it make a collection ―Shewing the Two Contrary 
States of the Human Soul‖

56
 (HILTON, 2003, p. 206).  

 

Nesta perspectiva, assim como Leader (1981), o autor parte do princípio que 

Songs of Experience fora concebido não como livro autônomo, mas como a 

continuação do primeiro. Se, por um lado, Hilton reconhece a independência de 

Songs of Innocence, afirmando que o volume merece a leitura como obra autônoma 

(HILTON, 2003), o crítico vincula o volume de Experience ao subtítulo da edição 

conjunta, considerando-o mais uma continuação dependente do primeiro livro do 

que uma nova obra.  

Além das composições em si, a existência do prospecto ao público e as 

diferenças entre as cópias de Songs of Innocence and of Experience e de Songs of 
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 Experience abre como quatro lâminas que formam uma ponte narrativa entre os dois volumes de 
Songs. A ‗história‘ que elas contam é que o flautista transformou-se em bardo. Tradução nossa. 
56

 Em algum momento após The Marriage os pensamentos de Blake sobre ―contrários‖ o levaram a 
criar uma série de poemas que poderiam responder à ―Inocência‖ como ―Songs of Experience”, e que 
comporiam juntos uma coleção ―Mostrando os Dois Estados Contrários da Alma Humana‖. Tradução 
nossa. 
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Experience conhecidas desafiam os críticos e proporcionam diferentes abordagens 

interpretativas. Não apenas a temática introduzida pelo segundo volume – satírica 

ou como um novo ―estado da alma humana‖, como anuncia o subtítulo da edição 

conjunta –, mas também a finalização de cada exemplar no método de impressão 

criado por Blake contribui ainda mais para as inúmeras reflexões. A ordenação das 

páginas é diferente em cada cópia, assim como a coloração aplicada.  

 

3.2. A “EXPERIÊNCIA” TIPIFICADA 

 

É possível reconhecer certo paralelismo entre os grupos de composições de 

Innocence e Experience. Os conjuntos podem ser emparelhados através de seus 

títulos semelhantes, do número de composições previsto inicialmente para cada um 

deles no ―Prospecto ao Público‖ e de motivos visuais e textuais recorrentes em 

ambos os volumes. Embora a ordem das páginas das Canções seja constantemente 

alterada de acordo com cada exemplar, as três primeiras composições de cada uma 

das partes, na edição conjunta, mantêm-se as mesmas. Tanto em Innocence quanto 

em Experience as primeiras páginas são destinadas à folha título, ao frontispício e a 

um poema intitulado ―Introduction‖. No caso dos frontispícios (fig. 11 e fig. 12) e das 

folhas título (fig. 13 e fig. 14), as semelhanças entre as composições de Experience 

e de Innocence são facilmente identificadas: 
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Figura 11 – BLAKE, W. Songs of Innocence and of Experience, copy B. Object 2. 1789, 1794.  
Fonte: British Museum. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 31/10/2015. 

 
Figura 12– BLAKE, W. Songs of Innocence and of Experience, copy B. Object 29. 1789, 1794.  

Fonte: British Museum. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 31/102/015. 
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Figura 13 – BLAKE, W. Songs of Innocence and of Experience, copy B. Object 3. 1789, 1794.  
Fonte: British Museum. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 31/10/2015. 

 
Figura 14 – BLAKE, W. Songs of Innocence and of Experience, copy B. Object 30. 1789, 1794.  

Fonte: British Museum. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 31/10/2015. 
 

 

O exemplar autônomo de Songs of Experience (cópia N), no entanto, não 

possui o frontispício, enfraquecendo a aproximação a Songs of Innocence. A lâmina 

de ―Introduction‖ (fig. 15), portanto, pode ser observada em relação ao conjunto 

posterior a ela, e não apenas como interlúdio entre os dois livros. Utilizando como 

base os manuscritos que Blake utilizou na composição de Songs of Experience, 

Hirsch (1964) considera que esse poema foi composto na mesma época que as 

composições de Songs of Innocence57. Além disso, o autor também reconhece a 

disparidade da temática apresentada no poema em relação às demais composições 

de Songs of Experience. Esta disparidade não é percebida apenas no texto, mas 

também na composição visual da página.  

 

 
 
 
 

                                                           
57

 É possível encontrar no Blake’s Notebook os manuscritos para todos os poemas de Songs of 
Experience, exceto ―Introduction‖ e ―Ah! Sun-flower‖. 
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Figura 15 – BLAKE, W. Songs of Experience, copy N. Object 2. 1795.  
Fonte: Henry E. Huntington Library and Art Gallery. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso 

em 31/10/2015. 

 

A natureza representada por árvores e animais presente tanto nas 

composições de Songs of Innocence quanto nas demais páginas de Songs of 

Experience não está representada na página que comporta o poema intitulado 

―Introduction‖ (fig. 15). Tampouco são reconhecíveis as paisagens urbanas e 

construções humanas, que ganharão destaque nas algumas imagens de 

Experience. Todas as bordas de ―Introduction‖ são preenchidas por um céu escuro e 

estrelado. O poema está disposto sobre uma nuvem clara, e abaixo dele, na mesma 

nuvem, encontra-se deitada uma figura humana nua.  

Embora paisagens noturnas possam ser identificadas em outras composições 

visuais e textuais de Songs of Experience, raramente elas são representadas da 

mesma forma que em ―Introduction‖. Comumente, a chegada da noite é associada à 

natureza terrestre e o que ocorre durante o período, como as feras do poema de 

Innocence intitulado ―Night‖, que aguardam o período noturno para iniciar a caça. As 

imagens que acompanham o primeiro poema de Songs of Experience, por outro 

lado, sugerem uma ambientação celestial e onírica, mais simbólica do que 

representativa. Enquanto as composições compostas por árvores ou cenários 

urbanos são constituídas por imagens concretas, a paisagem de ―Introduction‖ é 

abstrata. Esta composição visual, somada à menção ao ―Bardo que vê o Passado, o 

Presente e o Futuro‖ no texto, poderia anunciar composições mais imaginativas e, 

comparada aos demais illuminated books de Blake, proféticas. No entanto, as 

composições que seguem retomarão os cenários naturais, introduzindo as também 

concretas paisagens urbanas.  

Desta forma, mesmo a página que introduziria a temática das novas 

composições torna-se problemática em relação ao restante do conjunto. Tal fato 

pode ser decorrente da possível mudança de perspectiva de Blake em relação ao 

volume, e da composição de ―Introduction‖ concomitante às composições de Songs 

of Innocence. Os aspectos oníricos e abstratos previstos em ―Introduction‖ perderam 

força durante a composição das demais lâminas, que mais aludem às páginas de 

Songs of Innocence do que se relacionam com a introdução de Songs of 

Experience. Esta compreensão justificaria, também, os poucos exemplares 

autônomos de Songs of Experience, uma vez que a obra, sozinha, não possuiria o 
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mesmo valor do que como parte do exemplar conjunto ou do que o exemplar 

independente de Songs of Innocence.  

O texto de ―Introduction‖ de Songs of Experience (fig. 15), composto por 

quatro estrofes, é imperativo. A voz do Bardo não corresponde à do sujeito poético, 

como ocorrera como o flautista do poema ―Introduction‖ de Songs of Innocence. O 

primeiro verso ordena ao leitor que a sua voz seja ouvida: ―Hear the voice of the 

Bard!‖. Na restante da primeira estrofe e ao longo da segunda, o Bardo é 

caracterizado como aquele que vê o presente, o passado e o futuro, que ouviu a 

palavra sagrada e caminhou entre árvores antigas. Ouvindo a sua voz a Terra, 

invocada na terceira estrofe, poderá renovar as luzes decaídas e controlar os polos 

estelares: ―That might controll./ The starry pole;/ And fallen fallen light renew!‖. A 

terceira estrofe introduz possivelmente a voz do Bardo mencionada no primeiro 

verso. A Terra é invocada e a ela solicita-se que retorne, pois a noite está 

desgastada e a manhã está nascendo. 

Eaves, Viscomi e Essick (1996), identificam a figura nua disposta na porção 

inferior da imagem como feminina e cogitam a possibilidade dela simbolizar a ―Terra‖ 

mencionada no poema. Deste modo, o compósito imagético-verbal estaria em 

comunhão, e a imagem representaria o momento em que ainda é noite, e que a 

Terra ouve as palavras do bardo ainda de costas, porém com a cabeça voltada para 

o observador/leitor, demonstrando que ela está, como lhe fora solicitado, retornando. 

No entanto, a imagem e o texto da página não dão indícios dá resposta da Terra. 

Esta estará representada no poema subsequente a ―Introduction‖ da seção de 

Experience. Em todas as cópias da edição conjunta e na cópia N, a lâmina seguinte 

comporta o poema intitulado ―EARTH‘S Answer‖.  

O poema correspondente à resposta da ―Terra‖ virá em forma de sátira ao 

anterior (HIRSCH, 1964). Diferente da renovação da luz decaída anunciada pelo 

Bardo, a ―Terra‖ ressurgirá em meio à escuridão, questionando não apenas o 

otimismo do Bardo, mas também os pressupostos sociais: ―Blake combines social 

satire and self-satire‖58 (HIRSCH, 1964, p. 213). Na última estrofe, a súplica da 

―Terra‖ é para que sejam quebrados os grilhões que acorrentam os seus ossos ao 

egoísmo e limitam o amor livre. As demais composições de Songs of Experience 

estarão mais associadas à resposta satírica da ―Terra‖ ao Bardo do que à 
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 Blake combina sátira social e auto-sátira. Tradução nossa. 
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possibilidade de renovação mencionada em ―Introduction‖. Desta forma, todo o 

segundo conjunto satirizará o primeiro, desconstruindo a comunhão habitual nas 

estrofes finais dos poemas de Songs of Innocence.  

 Tavares considera que 
 

Visualmente, o primeiro contraste entre os dois volumes esta no cenário 
pastoral e natural de Inocência em relação ao urbano e doméstico de 
Experiência. Neste, os motivos vegetais são menos vívidos. Há espinhos 
nos galhos e nas flores, vinhas que crescem inversamente, como raízes 
ressequidas e estéreis, cercas que limitam uma natureza infértil, outrora 
vicejante (2012, p. 160). 

 

 Como exemplos do contraste, comumente são mencionadas as composições 

de ―London‖, pois tanto a composição visual quanto o poema remetem a paisagens 

urbanas, e ―The Tyger‖ – este, um dos poemas mais conhecidos de Songs of 

Experience – devido à árvore sem frutos de sua composição visual. Além disso, a 

fera do poema e da imagem, em contraste com os cordeiros de Songs of Innocence, 

reforça a dualidade e o contraste em relação ao primeiro volume. No entanto, 

mesmo ―The Tyger‖ pode ser fragilizado como uma ―Canção de Experiência‖. Além 

das paisagens urbanas e do tigre, podem ser mencionadas novamente como 

representantes da ―Experiência tipificada‖ os espinhos de ―The SICK ROSE‖ e as 

imagens mortuárias da página título do volume. Desta forma, caracterizam as 

composições a compreensão e a consciência da morte, os animais considerados 

violentos, se em comparação aos que caracterizam o livro anterior, e as paisagens 

urbanas ou a natureza representada de forma infértil e decaída.  

 

3.3. A “EXPERIÊNCIA” PROBLEMATIZADA 

 

Frequentemente, o poema e a lâmina que comporta o poema intitulado ―The 

Tyger‖ recebem destaque dentre as composições de Songs of Experience e em 

relação ao conjunto da obra de Blake. Essick (2008, p. 115) afirma que ―‘The Tyger‘ 

is Blake‘s most famous poem, and probably the most frequently anthologized poem 

in English‖59. Mesmo os estudos que não abordam prioritariamente Songs of 

Innocence and of Experience reconhecem a sua importância. O título de Fearful 

                                                           
59

 ―The Tyger‖ é o poema mais famoso de Blake, e provavelmente o poema em inglês mais frequente 
em antologias. Tradução nossa. 
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Simmetry (1990), de Northrop Frye, é uma referência direta à expressão presente no 

quarto verso da primeira estrofe e no último verso do poema.  

Lido como contraparte do poema de Songs of Innocence ―The Lamb‖, o 

poema ―The Tyger‖ é utilizado pela crítica para retratar o termo que dá título ao 

segundo conjunto de poemas – o ―estado de experiência‖. Tavares afirma que ―o 

poema, em sua descrição e métrica, encerra a ideia de Experiência‖ (2012, p. 183). 

A ―fearful symmetry‖ do animal retratado, mencionada no quarto e no vigésimo 

quarto verso, se opõe ao pequeno cordeiro do poema de Innocence, constituindo a 

antítese proposta pelo subtítulo da edição conjunta de Songs of Innocence and of 

Experience: ―Two Contrary States of the Human Soul‖. Tematicamente semelhantes, 

ambos os poemas são constituídos por sujeitos poéticos que questionam a criação 

dos animais e descrevem algumas de suas características. No caso do cordeiro, a 

voz suave e vestuário macio. No caso do tigre, o cérebro e o coração criados por 

ferramentas rígidas como bigornas, martelos, correntes e fornalhas. 

Sem dúvida, são diversos os aspectos que emparelham os dois poemas 

através das oposições. Além disso, é correto associar o primeiro aos elementos 

relacionados à Inocência e o segundo à Experiência. Enquanto o sujeito poético de 

―The Lamb‖ possui a ingenuidade de todas as respostas e a aceitação divina, o de 

―The Tyger‖ possui um discurso repleto de dúvidas, e questiona as possibilidades de 

a mesma força divina criadora de um animal dócil como o cordeiro ter moldado a 

crueldade aterrorizante que vê no tigre. Neste sentido, Essick afirma: ―All questions 

in ‗The Lamb‘ are immediately answered; ‗The Tyger‘ is a broken catechism in which 

no questions are answered‖60 (2008, p. 115). No contexto da obra aglutinada, a 

plena aceitação divina está associada ao primeiro estado, enquanto a dúvida e o 

questionamento ao segundo.  

A composição visual das lâminas, no entanto, pode surpreender o 

observador. É no mínimo curioso o fato de a lâmina de ―The Tyger‖ praticamente 

não apresentar elementos que a situem entre o conjunto de Songs of Experience. A 

ambientação que acompanha o poema do segundo livro é completamente natural, 

ou seja, sem elementos que atestem a intervenção do homem na natureza 

selvagem. O padrão majoritariamente natural, com poucas ou nenhuma marca de 

intervenção humana através de instrumentos, ferramentas ou costumes culturais são 
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 Todas as questões em ―The Lamb‖ são imediatamente respondidas. ―The Tyger‖ é um catecismo 
quebrado em que nenhuma pergunta possui resposta. Tradução nossa. 
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características de boa parte das composições do primeiro volume. Em Songs of 

Innocence,  são compostas por natureza exuberante o frontispício e as lâminas que 

comportam os poemas ―Introduction‖, ―The Shepherd‖, ―The Ecchoing Green‖, ―The 

Little Black Boy‖, ―The Blossom‖, "The Chimney Sweeper", ―A CRADLE SONG‖, "The 

Divine Image", "Nurse's Song", "The Little Girl Lost", "The Little Girl Found", "Night", 

"Spring", "Infant Joy", "A Dream", "On Anothers Sorrow", "The School Boy" .  

Mais surpreendente é o fato de sua contraparte, ―The Lamb‖, ser uma das 

poucas páginas que possuem constructos humanos em Songs of Innocence. A 

ambientação, também composta por natureza exuberante, apresenta uma criança, 

diversos carneiros e, destoando da maioria do conjunto de Innocence, uma grande 

casa na porção inferior direita. Ao passo que apenas três lâminas de Songs of 

Innocence apresentam elementos construídos pelo homem em destaque – ―The 

Lamb‖, ―Laughing Song‖ e a folha título –, aproximadamente a metade das lâminas 

de Songs of Experience possuem construções e elementos urbanos, destacando-se 

―LONDON‖, ―THE Chimney Sweeper‖, ―NURSES Song‖ e "INFANT SORROW".  

A composição visual da lâmina que comporta o poema ―The Tyger‖ é 

composta por um tigre em uma ambientação natural. A porção direita da imagem é 

preenchida por uma árvore robusta sem folhas ou frutos. Os galhos que brotam da 

árvore avançam em direção ao lado esquerda da lâmina, ocupando espaços que 

separam as estrofes do poema. A porção inferior é coberta por grama e possui 

vegetação rasteira no lado esquerdo. Uma das folhas dessa vegetação difere das 

demais, subindo ao topo da lâmina e fundindo-se com a primeira letra do título do 

poema. No topo, não há nenhuma representação visual expressiva, exceto o título 

do poema e parte do tronco da árvore que cobre a porção direita. Entre o título e a 

primeira estrofe do texto, é possível identificar um pequeno pássaro. O centro da 

lâmina é basicamente ocupado pelo texto, pelos galhos da árvore, e pela coloração 

aplicada, que varia em cada cópia. Sobre a página de ―The Tyger‖ da cópia N (fig. 

16), único exemplar independente de Songs of Experience que temos acesso, 

Eaves, Viscomi e Essick (1996), afirmam que as cores utilizadas, com tons amarelos 

e róseos, sugerem um nascer ou pôr do sol bem iluminado.  

 



78 

 

 
 

Figura 16 – BLAKE, W. Songs of Experience, copy N. Object 8. 1795.  
Fonte: Henry E. Huntington Library and Art Gallery. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso 

em 31/10/2015. 
 

A árvore – sem folhas ou frutos – assemelha-se mais à vegetação das 

composições de Songs of Experience do que às árvores das lâminas de Songs of 

Innocence – frequentemente frutíferas, verdejantes e com galhos mais finos. 

Exemplos do conjunto de Experience que se assemelham à árvore de ―The Tyger‖ 

podem ser encontrados nas imagens de ―Holy Thursday‖, ―The Fly‖, ―My Pretty Rose 

Tree‖, ―The Human Abstract‖, ―A Poison Tree‖, entre outras. Tavares considera que o 

cenário de ―The Tyger‖ representa as paisagens de Experience, afirmando: ―o que 

temos em ―The Tyger‖ é um animal de ―Inocência‖ num cenário de ―Experiência‖ 

(2012, p. 178). No entanto, Songs of Innocence também possui, ainda que em 

menor número, árvores semelhantes à de ―The Tyger‖. Este é o caso de ―The Little 

Boy Lost‖, ―The Littler Girl Found‖ e da árvore localizada na porção inferior esquerda 

de ―Nurses Song‖. Além disso, a vegetação verdejante do canto esquerdo de ―The 

Tyger‖, ainda que rasteira, aproxima a lâmina das características dos cenários de 

Innocence. Em suma, apesar de a composição visual da lâmina apresentar 
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elementos comuns em Experience, não há uma grande ruptura em relação aos 

cenários de Innocence, como é o caso das composições do segundo volume em que 

predominam objetos e cenários urbanos.  

Quanto ao animal, os críticos concordam ao reconhecer a sua aparência 

dócil. Leader elenca como adjetivos utilizados pela crítica para descrever o animal 

termos como ―comical‖, ―tame‖ e ―worried‖ (1981, p. 47), considerando a imagem em 

discrepância com o animal retratado no texto. Bloom afirma que ―some call the 

picture timid‖ (2003, p. 19). Ainda, conforme citado anteriormente, a interpretação de 

Tavares (2012) reconhece o tigre como um ―animal de ‗Inocência‘‖ (2012, p. 178). 

Os três mencionam a imagem como contrária à elaborada pelo poema. 

Os dois primeiros versos do poema introduzem a evocação de um tigre e de 

sua ambientação (Tyger Tyger, [...]/ In the forests of the night). Neste caso, o tigre se 

encontra nas florestas da noite. No entanto, o texto não permite atestarmos se as 

imagens podem ser consideradas noturnas ou diurnas. A coloração da maioria das 

cópias sugere a luminosidade, como reconhecem Eaves, Viscomi e Essick (1996) 

sobre a cópia N. Além disso, o primeiro verso realça a incerteza através de sua 

pontuação: ―Tyger Tyger, burning bright,‖ ou ―Tyger Tyger. burning bright,‖. Embora o 

ponto ou a vírgula após o segundo ―Tyger‖ não possa ser claramente definido, não 

há dúvidas quanto à identificação da vírgula após o ―bright‖. Desta forma, diferente 

das pontuações readequadas em transcrições tipográficas, como no caso do 

segundo volume da biografia de Alexander Gilchrist (1863), a expressão ―burning 

bright‖ está deslocada, separada pela pontuação tanto dos termos que a antecedem 

(Tyger Tyger) quanto dos que seguem, já no verso seguinte (In the forests of the 

night).  

A pontuação empregada não apenas permite considerar as palavras ―burning 

bright‖ em relação direta com o tigre que ―queima nas florestas da noite‖, mas 

também como um substantivo, um grande clarão, não necessariamente vinculado ao 

animal. A atenção à pontuação e o que isso pode implicar, no caso da primeira 

estrofe, é de suma importância. Essa observação é realçada na leitura da última 

estrofe do poema e de suas sutis alterações em relação à primeira. Apesar de o 

animal retratado se encontrar nas florestas da noite, a iluminação é clara. Além 

disso, a luz não é necessariamente proveniente ou relacionada ao tigre. 

Nos versos seguintes, que encerram a primeira estrofe, o sujeito poético faz 

um questionamento: ―What immortal hand or eye./ Could frame thy fearful 
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symmetry?‖. Neste caso, a pontuação utilizada pelo autor confunde mais do que 

auxilia. O ponto final colocado no fim do terceiro verso da primeira estrofe causa 

possibilita diferentes leituras. Apesar de o verso não encerrar com uma exclamação, 

a pontuação pode sugerir a admiração do sujeito poético em relação ao animal 

mencionado anteriormente. O sujeito do verso seguinte, no entanto, não ficaria claro. 

A segunda leitura reduz a relevância do ponto final, e relaciona a ―mão ou olho 

imortal‖ do verso anterior ao sujeito do segundo. Além disso, a pergunta iniciada no 

terceiro verso seria encerrada com a interrogação do quarto verso da estrofe: qual 

mão ou olho imortal poderiam ter criado o animal?  

Embora o poema se constitua prioritariamente por questionamentos, as suas 

perguntas são repletas de afirmações. O caráter imortal daquele que criou o tigre 

não é questionado, apenas a sua identidade. Quanto a esta, pode-se identificar no 

verso ao menos duas características distintas: ―hand‖ ou ―eye‖. O sujeito lírico 

questiona a materialidade da entidade criadora. Considerando a ―mão imortal‖, é 

possível considerar uma criação artesanal e física – trabalho de um escultor. Se 

considerarmos o olho, por outro lado, são os sentidos visuais que são evocados. 

Não há o mesmo nível de contato físico que as mãos utilizariam. Há, portanto, um 

distanciamento em relação ao objeto criado. Associando o olho à visão – até mesmo 

aos aspectos visionários – é possível dizer que a criação seria intelectual, em 

oposição à criação braçal das mãos. É preciso deixar claro que o texto apresenta 

essa distinção através da partícula ―or‖. O sujeito lírico não atribui a mão e o olho ao 

mesmo ser, mas se questiona qual mão ou olho poderia ter forjado o animal. Seria o 

trabalho de um artesão ou de um visionário? 

Além disso, também é na primeira estrofe que está presente uma das 

expressões mais marcantes do poema e do autor, que serve para caracterizar o 

animal retratado: ―fearful symmetry‖. Propositalmente, ela não foi comentada 

anteriormente, uma vez que necessita uma interpretação própria. O fragmento do 

quarto verso é utilizado pela crítica para enfatizar o caráter aterrorizante da criatura 

moldada pela entidade imortal, sobretudo perante a fragilidade do homem que a 

encontra. No entanto, possivelmente a expressão, ao invés de definir as 

características do animal como aquele que possui uma amedrontadora e terrível 

simetria, apenas dá continuidade à ambiguidade encontrada nos versos anteriores. 

Hirsch (1964), ao comentar o animal retratado no poema de Blake, utiliza termos 

como ‖ferocity‖ e ―destructiveness‖ (1964, p. 247). Além disso, o crítico enfatiza a 
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crueldade que encontra nos versos do poema: ―All sympathetic readers of the poem 

have experienced this evocation of an evil that in human terms remains evil‖61 (1964, 

p. 246). Para o autor, não existe alternativa senão reconhecer a crueldade expressa 

no poema.  

Outros críticos, ainda, utilizam as características do animal expressas no texto 

para ressaltar a possível discrepância em relação à imagem aparentemente dócil do 

tigre representado no design. Essick afirma que ―while the text imagines a fearsome 

beast of experience, the image offers a lamb-like tiger of innocence‖62 (ESSICK, 

2008, p. 114). O autor, ao contrapor o que oferece o texto em oposição à imagem, 

realça o caráter bestial do tigre do poema.  

Harold Bloom menciona uma compreensão semelhante:  

 

While Blake‘s words describe power, the artwork that accompanies the 
poem paints a very different picture of ―The Tyger‖ — a feline by no means 
ferocious. Some call the picture timid; was it Blake‘s intention to mitigate the 
effect of his textual work? While he describes a horrific animal, he paints a 
picture of a tame one

63
 (BLOOM, 2003, p. 19). 

 

 Na ocasião, o autor contrasta o felino inofensivo da imagem com a força 

daquele do texto. O crítico questiona, ainda, se o objetivo do tigre retratado no 

design seria o de minimizar os efeitos do poema. Uma compreensão mais ampla da 

expressão ―fearful symmetry‖, no entanto, consideraria não apenas a ferocidade do 

animal, mas a sua ambiguidade. O Oxford English Dictionary64, por exemplo, define 

o vocábulo ―fearful‖, em concepção subjetiva, como ―frightened, timorous, timid, 

apprehensive‖65. Desta forma, a ―simetria‖ do animal poderia ser considerada não 

                                                           
61

 Todos os leitores simpatizantes do poema experienciaram esta evocação de uma maldade que em 
termos humanos permanece maligna. Tradução nossa. 
62

 Enquanto o texto supõe uma terrível besta de experiência, a imagem oferece um manso tigre de 
inocência. Tradução nossa.   
63

 Enquanto as palavras de Blake descrevem força, as imagens que acompanham o poema pintam 
uma figura bem diferente de ―The Tyger‖ – um felino de modo algum feroz. Alguns chamam a pintura 
de tímida. Teria Blake intentado atenuar os efeitos de seu trabalho textual? Enquanto ele descrever 
um animal horrível, ele pinta a figura de um animal dócil. Tradução nossa. 
64

 Oxford English Dictionary.  Acesso em 04/10/2015. 
65

 Um dos recursos utilizados pelo Oxford English Dictionary é o de utilizar citações literárias situadas 
em determinados períodos, de forma a contextualizar as significações propostas. No caso da 
atribuição de ―frightened, timorous, timid, apprehensive‖ como definição de ―fearful‖, o exemplo 
literário é contemporâneo a Blake. Mais do que isso, a citação é proveniente de um livro de condutas, 
Letters on the Improvement of the Mind, de Hester Chapone, publicado originalmente 
aproximadamente duas décadas antes da primeira versão de Songs of Innocence. O conteúdo do 
livro se assemelha aos modelos satirizados tanto em Songs of Innocence quanto em Songs of 
Innocence and of Experience. Apesar de Letters on the Improvement of the Mind ter sido publicado 
for a da Inglaterra, Davis (1977) situa Blake e a senhora Chapone com frequentadores círculo social 
de artistas, apresentados por seu amigo e artista John Flaxman. 
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apenas aterrorizante, mas também aterrorizada. O tigre passa de feroz e enérgico a 

tímido e apreensivo, dependendo da interpretação empregada ao termo.  

 A multiplicidade de sentidos encontradas no termo ―fearful‖ possibilita a 

interpretação de que, talvez, o sujeito lírico não seja intimidado pelo animal na 

primeira estrofe. Além das possibilidades antagônicas para a sua forma – 

amedrontador ou amedrontado –, as demais sutis diferenças entre a primeira e a 

última estrofe do poema reforçam essa leitura. Os dois primeiros versos da primeira 

estrofe, considerando a pontuação empregada por Blake nas cópias finalizadas, 

isolam a expressão ―burning bright‖, tornando mais provável considerar o termo 

―burning‖ como um substantivo adjetivado pelo ―bright‖ do que uma construção 

verbal em que o animal constitui o sujeito que queima. O verso é lido, portanto, com 

a pontuação que apresenta: ―Tyger Tyger, burning bright,‖. Já na última estrofe do 

poema, o mesmo verso não apresenta pontuação entre as palavras ―Tyger‖ e 

―burning‖. Desta forma, o verso possibilita a leitura do animal que está queimando 

nas florestas: ―Tyger, Tyger (is) burning bright,‖. 

 Sendo assim, é possível considerar uma mudança de perspectiva em relação 

ao animal através da observação do sujeito lírico. Se na primeira estrofe há um 

clarão no momento em que o animal é avistado, apenas na última o tigre torna-se o 

causador desse clarão. A mudança de perspectiva também é percebida no quarto 

verso de cada estrofe. No caso da primeira estrofe, o quarto verso inicia com a 

palavra ―Could‖, indicando certa neutralidade no questionamento iniciado no verso 

anterior: ―What immortal hand or eye,/ Could frame thy fearful symmetry?‖. Na última 

estrofe, no entanto, o termo ―Could‖ é substituído por ―Dare‖, alterando 

substancialmente o significado dos versos: ―What immortal hand or eye,/ Dare frame 

thy fearful symmetry?‖. Se no início do poema o sujeito lírico se mantém neutro ao 

questionar quem seria o criador do animal amedrontador/amedrontado, no fim a 

pergunta se refere a quem ousaria criar tal animal. Considerando a alteração de 

perspectiva da pergunta, portanto, torna-se possível dizer que as impressões sobre 

o animal também foram alteradas. Desta forma, é possível considerar uma mudança 

de perspectiva de um sujeito lírico que questiona quem criou o animal que pode ser 

tanto aterrorizante quanto aterrorizado, para passar a questionar quem ousaria a 

moldar um animal definitivamente aterrorizador para o seu observador. 
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CAPÍTULO 4 

SONGS OF INNOCENCE AND OF EXPERIENCE 

 

Cerca de cinco anos após a publicação de Songs of Innocence (1789), Blake 

produziu, no mesmo ano, exemplares de Songs of Experience (1794) e a edição que 

aglutinou os dois volumes: Songs of Innocence and of Experience – Shewing the 

Two Contrary States of the Human Soul (1794). O novo volume tornou-se uma das 

obras mais publicadas do artista. Os quarenta e um exemplares finalizados superam 

os quarenta livros de Songs of Innocence e os quatro de Songs of Experience 

conhecidos.  

À edição combinada foi adicionada uma nova página para anunciar os novos 

título e subtítulo. A partir dela, as páginas permaneceram praticamente as mesmas 

destinadas a cada volume individual, incluindo as páginas título que designam quais 

seriam os poemas pertencentes a ―Innocence‖ e quais fariam parte de ―Experience‖. 

No entanto, os dois grupos são ressignificados a partir das informações expressas 

no subtítulo: ―Innocence‖ e ―Experience‖ são estados da alma humana, e são 

contrários um ao outro. 

Tendo isso em vista, seria possível analisar e interpretar as características de 

cada grupo de composições, observando-os sob a perspectiva do subtítulo. 

Entretanto, as particularidades de cada edição finalizada problematizam a leitura 

deste volume. O número de lâminas, e, consequentemente, de composições não é o 

mesmo em todas as cópias conhecidas. O exemplar conjunto possui comumente 54 

páginas, no entanto, a cópia A possui 50, a cópia F 48 e a cópia E 55 páginas. Além 

disso, algumas composições foram publicadas tanto na seção de ―Innocence‖ 

quando na de ―Experience‖. Esse é o caso de ―The Little Girl Lost‖, ―The Little Girl 

Found‖, ―A Dream‖, ―The School Boy‖ e ―The Voice of Ancient Bard‖. A realocação 

das composições varia de acordo com cada exemplar. Os quatro poemas, 

originalmente publicados em Songs of Innocence, cinco anos antes, passam a fazer 

parte da seção de ―Experience‖ em algumas cópias do exemplar conjunto. Em 

outras, no entanto, elas continuam entre o grupo de ―Inocência‖.  

É possível realizar leituras distintas de ―The School Boy‖, por exemplo, a partir 

da cópia em que se observa a lâmina. Na cópia U de Songs of Innocence (fig. 17), 

datada de 1789, a coloração é praticamente inexistente. Na cópia A de Songs of 

Innocence and of Experience, ―The School Boy‖ ainda figura na seção de 
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―Inocência‖. As cores aplicadas são brandas e predominam tons de amarelo. Já na 

cópia AA de Songs of Innocence and of Experience, que como data de publicação o 

ano de 1826, ―The School Boy‖ faz parte da seção de ―Experiência‖, e não mais de 

―Inocência‖. As cores são mais trabalhadas e os tons frios ganham ênfase. Além 

disso, alguns elementos da imagem são alterados ou apagados, o que proporciona 

uma interessante discussão comparativa entre as diferentes cópias. Ainda, o 

processo migratório de um volume a outro problematiza as questões acerca dos 

significados de ―Innocence‖ e ―Experience‖ na obra conjunta de Blake, bem como 

ressignifica o poema e as imagens. 

Os signos visuais da lâmina que comporta o poema intitulado ―The School 

Boy‖ estão, em sua maioria, nas extremidades da página, cabendo ao centro da 

lâmina os signos textuais. Esta disposição é comum tanto às Songs of Innocence 

quanto às Songs of Experience. No entanto, durante o processo interpretativo, seria 

equivocado considerar a dimensão central do texto como indício de sua 

superioridade em relação à imagem. É justamente à supremacia ou não de uma das 

artes em detrimento da outra que Blake procura responder através de suas 

iluminuras. Quando muito, pode-se dizer que a marginalização das imagens condiz 

com as experimentações da obra inicial do autor, onde os níveis de inter-relação e 

fusão das artes ainda não são tão explícitos quanto em gravuras e livros posteriores. 

Embora seja possível identificar a ausência de linhas – exceto as que compõem as 

palavras –, no lugar onde está localizado o texto, ele figura sobre as cores que 

ilustram algumas das lâminas finalizadas. Mesmo que espacialmente exista uma 

cisão inicial, no objeto final há mais uma sobreposição do que uma separação. Ainda 

assim, ao se observar as imagens e o texto de forma mais atenta, é possível notar 

que em pequenos detalhes ambos unem-se e fundem-se.  

No topo da lâmina, o título do poema se funde a ramagens vegetais que se 

ligam às colunas arbóreas presentes nas duas extremidades laterais. A extensão 

curvilínea que parte da letra ―B‖ se aproxima, visualmente, dos ramos que brotam da 

porção direita da página, mais perceptíveis entre a segunda e a terceira estrofe do 

poema e ao lado do décimo quarto verso. A letra ―T‖, por sua vez, une-se à coluna 

vegetal da esquerda. Tal aspecto gera uma dupla interpretação. Durante a leitura 

textual tradicional em língua inglesa – de cima para baixo –, os ramos, ou seja, os 

signos visuais, partem das palavras que constituem o poema. Tal perspectiva 

relegaria supremacia ao texto, uma vez que dele nasceriam ou brotariam as 
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imagens. Por outro lado, a observação imagética no percurso de ascensão das 

árvores e das figuras humanas localizadas à direita – de baixo para cima –, 

possibilita observar o título como extensão da vegetação, levando a um resultado 

contrário ao anterior. Neste caso, a supremacia seria da imagem.  

Uma leitura não anula a outra. Ao contrário, ambas são válidas para fecundar 

a interpretação de texto e imagem como elementos fundidos sobre a superfície da 

página e não separados hierarquicamente. Em suma, mesmo em seus livros iniciais, 

onde ainda é possível perceber a porção central destinada ao texto e as margens às 

imagens, Blake já consegue problematizar a acepção de Lessing (1998)66 de que a 

literatura estaria condicionada a uma leitura temporal, enquanto a pintura a uma 

observação espacial. Na página iluminada, a interpretação tanto de texto quanto 

imagem ocorre temporal e espacialmente. Através do duplo e contínuo processo 

interpretativo, ambas as artes se iluminam, uma utilizando o domínio da outra e 

resultando em um objeto final único. Mesmo que uma leitura e interpretação – 

textual ou pictórica – seja realizada inicialmente, o observador/leitor, ao chegar a 

uma das extremidades da lâmina, será impelido a realizar o percurso inverso, 

reinterpretando e ressignificando a primeira leitura. 

Na porção inferior da lâmina, é possível perceber a superfície de onde 

nascem as colunas vegetais laterais e onde estão localizadas três figuras humanas. 

Ao descrever a lâmina, Erdman (1992) afirma que as três figuras são crianças 

jogando bolas de gude, o que seria confirmado através das posições em que elas 

estão, sobretudo a da figura localizada à esquerda, e de três esferas que podem ser 

identificadas próximas a elas. A percepção sobre a vestimenta ou a nudez dos 

infantes, bem como as definições de seus gêneros, varia de acordo com a coloração 

recebida nas finalizações. O olhar e a posição das três figuras humanas – curvadas 

ao solo – estabelece um percurso contrário ao das figuras humanas e vegetais que 

encontram-se nas laterais da página. 

 

 

                                                           
66

 O texto original foi publicado em 1766, quando Lessing revisita o tema Laocoonte. Blake, em uma 
gravura de 1827, realiza, através de sua arte, uma versão para o mesmo tema, aparentemente 
respondendo à assertiva de Lessing, o que atesta que Blake estava interessado na discussão sobre 
as Sister Arts. 
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Figura 17. BLAKE, W. Songs of Innocence. Object 18. Copy U. 1789.  
Fonte: Houghton Library, Harvard University, Cambridge. Disponível em < www.blakearchive.org >. 

Acesso em 31/10/2015. 
  

 Na coluna da esquerda, há apenas uma figura humana, ao lado da quarta 

estrofe do poema. Sua posição não sugere movimento e Erdman (1992) postula que 

possivelmente ela está tocando um instrumento musical. Tal aspecto proporciona 

um vínculo com outras páginas da obra, através da imagem de uma figura humana 

executando uma ―canção‖ através de um instrumento musical. No topo, à esquerda, 

encontra-se o único animal identificável na cópia U (Fig. 17). Ao lado da primeira 

estrofe, um pássaro voa em direção ao topo da lâmina. Sua localização – na porção 

superior da lâmina –, suas asas abertas e o seu direcionamento para o alto sugerem 

que o voo está sendo executado. Ainda na coluna da esquerda, folhas ornam a 

vegetação, mas inexistem frutos.  

 A coluna vegetal localizada à direita, por sua vez, apresenta quatro figuras 

humanas. A primeira, de baixo para cima, está ereta, com os braços erguidos, e com 

a cabeça direcionada para o alto. Apesar de estar olhando em direção ao topo da 

lâmina, não é possível afirmar que ela está em movimento. As duas figuras 
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posteriores, no entanto, estão claramente em movimento ascendente, escalando as 

árvores. A quarta, ao lado do título e da primeira estrofe, está sentada com um livro 

nas mãos. O desenho de sua cabeça – curvada ao livro – indica que a leitura está 

sendo realizada. Além das figuras humanas, um cacho de uvas é perceptível à 

direita, na altura da quarta estrofe, evidenciando que as vegetações são videiras. O 

plano de fundo da lâmina comporta basicamente as linhas que formam o poema.  

 O poema que a lâmina apresenta é composto por seis estrofes, com cinco 

versos cada. Na primeira estrofe, há marcas que definem o sujeito poético como um 

enunciador em primeira pessoa e o tom narrativo. O primeiro verso apresenta o seu 

apreço por uma ação – acordar de manhã – e os três posteriores ilustram essa ação 

com a presença de figuras animais e humanas (―birds‖ - v. 2, ―sky-lark‖ - v. 4 e 

―huntsman‖ - v. 3). É válido enfatizar que o elemento humano, expresso no terceiro 

verso através da imagem do caçador, está imerso na natureza, assim como os 

animais citados na estrofe. Além disso, o sujeito poético está em sintonia com os 

animais, o que pode ser percebido no final do quarto verso, através das palavras 

―with me‖. Essa sintonia é reafirmada no último verso: ―O! what sweet company.‖. A 

interjeição seguida da exclamação no início do verso enfatiza o júbilo pela agradável 

companhia animal e vegetal. 

 A conjunção adversativa que abre a segunda estrofe desfaz a harmonia 

presente na primeira, introduzindo ambientes fechados (―school‖ - v. 6)  e sensações 

opostas às expressas inicialmente: o último verso da estrofe – ―In sighing and 

dismay‖ – apresenta sensações contrárias ao verso que encerra a primeira estrofe: 

―what a sweet company‖. O contentamento (―joy‖, v. 7) que se desfaz é equacionado 

a uma nova ação realizada pelo sujeito poético: ir à escola. O olhar cruel (―cruel eye‖ 

- v. 8) é associado à autoridade escolar e sua frieza é contrastada com a quente 

temperatura da manhã de verão, mencionada nos primeiros versos das duas 

primeiras estrofes. Ainda, o sujeito poético descreve, após os dois pontos que 

encerram o segundo verso, o motivo de seu descontentamento: os pequenos (―the 

little ones‖, - v.9 ) passam o dia consternados ou com medo.  Apesar de possível, já 

na segunda estrofe, a associação do sujeito poético a um infante – pois deve ir à 

escola pela manhã –, quando apresenta as crianças, ele coloca-se em terceira 

pessoa, como se não estivesse participando das ações delas. O sujeito poético 

demonstra consciência dos que estão à sua volta, e não narra as suas alegrias e 

tristezas apenas a partir de experiências pessoais. 
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 Na terceira estrofe, a interjeição não acentua mais o júbilo, mas o sofrimento. 

No primeiro verso o tom narrativo e a primeira pessoa do singular retornam. O 

sujeito poético retoma a sua insatisfação (―i drooping sit‖ - v. 11) durante as diversas 

horas que deve permanecer na escola. Além disso, introduz um instrumento comum 

à prática escolar (―book‖ - v. 13) e a prática corrente de precisar permanecer sentado 

(―sit in learnings bower‖ - v. 14). Nos dois casos, não encontra prazer. A expressão 

―learnings bower‖ merece destaque, pois pode ampliar o ambiente escolar infantil 

onde estariam as crianças a outros estabelecimentos destinados ao ensino, como as 

academias de arte, que igualmente possuíam suas regras e convenções.  

 Na sequência, o sujeito poético retoma os elementos naturais. A imagem de 

um pássaro aprisionado em uma gaiola é equacionada à da criança que, com medo, 

deve esquecer a primavera de sua juventude aprisionada nos ambientes de ensino. 

É possível relacionar, neste caso, a jaula e o aprisionamento ao ambiente escolar. 

Ainda, pode-se afirmar que a estrofe sugere que tanto a jaula para o pássaro quanto 

a escola para as crianças não são seus habitats naturais. Desta forma, atingem 

objetivos contrários do que os esperados: a gaiola, ao não permitir a fuga do 

pássaro, proporcionaria que que ele seja contemplado. Entretanto, preso, ele não 

canta da mesma forma do que livre e em seu local próprio. Em processo 

semelhante, o poema comunica que a escola também não alcança o objetivo 

esperado, de transmitir ensinamentos àqueles que a frequentam, expandindo o 

intelecto, e sim aprisionam corpo e intelecto através de regras que afastam qualquer 

sentimento de felicidade. Em suma, ambos – gaiola e escola – inibem as 

características que são próprias de seus frequentadores.  

 Se a quarta estrofe apresenta questionamentos através de analogias entre o 

mundo animal e o humano, a quinta relaciona a situação com o plano vegetal. A 

interjeição inicial introduz um apelo ao pai e à mãe do sujeito poético. Um novo 

questionamento é iniciado na quarta estrofe e é concluído na quinta: se todos os 

frutos forem podados e as mudas cortadas, o verão surgirá alegre da mesma forma, 

ou deverá ser colhido o mal abençoado o inverno? É com o questionamento e a 

perspectiva negativa, mantida em aberto, que o poema encerra. Cabe ao leitor, 

portanto, retomar o percurso de leitura e realizar as suas próprias constatações 

acerca dos questionamentos elaborados pelo sujeito poético. 

 Santos (2013) destaca que é possível a independência – ou até mesmo a 

contrariedade – entre texto e imagem que constituem uma única lâmina nos 
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illuminated books de Blake. Por isso, é necessário considerar o conjunto de Songs of 

Innocence and of Experience para interpretarmos algumas imagens de ―The School 

Boy‖. Alguns críticos mencionam que imagens presentes em uma lâmina podem não 

ter relação nenhuma com o texto que a acompanha, mas aludir diretamente a outro 

poema de Songs. Este pode ser o caso do frontispício de Songs of Innocence e a 

lâmina que contém o poema ―Introduction‖. Damon (1988) é enfático ao tratar de 

outras lâminas, afirmando que as imagens que acompanham ―The Little Girl Lost‖ 

são claramente uma ilustração para outro poema, ―A Little Girl Lost‖. Tal perspectiva 

exemplifica de que forma a relação entre o texto e a imagem pode transpor os 

limites das lâminas. 

 Ler ―The School Boy‖ como uma composição de Songs of Innocence 

proporciona diferentes percepções do que se for interpretado como parte de Songs 

of Experience. Quando ―The School Boy‖ é interpretado em Innocence, não é difícil a 

compreensão do sujeito lírico como um menino estudante que questiona o processo 

de aprendizagem tradicional através dos livros (―book‖ - v. 13), da mediação dos 

adultos (―under a cruel eye‖ - v. 8) e das normas a serem seguidas em um 

confinamento espacial e intelectual (―sit in learnings bower‖ – v. 14). Essa 

interpretação relaciona-se com os outros poemas que dialogam com as práticas de 

aprendizado transmitido às crianças de forma unilateral. Tal temática pode ser 

identificada na folha título de Songs of Innocence através dos signos visuais. O 

desenho de uma mulher adulta com um livro sobre as pernas e duas crianças a sua 

frente recria um frontispício de um dos livros didáticos do período, como observa 

Tavares (2012). No entanto, enquanto no livro infantil tradicional as crianças 

direcionam o olhar para o adulto, esperando receber o conhecimento deste, na 

página de Blake o olhar de todos é direcionado ao livro, simbolizando um 

aprendizado sem a mediação do ―olhar cruel‖ e, portanto, a crítica ao modo 

tradicional de aprendizado.  

Essa dimensão pode ser identificada tanto no texto quanto nas imagens de 

―The School Boy‖. No texto, através das partículas negativas do sujeito lírico em 

relação aos objetos e ambientes de ensino: ―nor in my book‖ (v. 13), ―nor sit in 

learnings bower‖ (v. 14). Na imagem, de forma ainda mais clara, inexistem os 

confinamentos espaciais e imagens doutrinárias de ensinamento. Além disso, é 

possível interpretar as figuras alocadas na porção direita da lâmina como realizando 

uma ―escalada ao conhecimento‖. A primeira figura está, aparentemente, 
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começando a subir na árvore. As outras duas, em um olhar que parte do inferior ao 

topo da imagem, fazem esforços físicos em direção ao cume. No topo da vegetação, 

o exercício não é mais físico, mas intelectivo. Uma figura adulta e vestida repousa 

nos galhos, e não olha mais para cima, mas para o livro que possui em suas mãos.  

Essa figura humana está acessando a educação fora do ambiente escolar 

(―learnings bower‖ - v. 14), em meio à natureza. O seu contato com o livro é 

individual, diferente das lâminas em que um adulto possui o livro e, através dele, 

transmite o conhecimento aos infantes. Ou seja, a figura não está sob um ―olhar 

cruel‖ (under a cruel eye - v. 8), e possui autonomia para acessar o conhecimento.  

 Quando a composição é interpretada como constituinte de Songs of 

Experience, por outro lado, é possível questionar se, primeiro, o sujeito lírico é 

realmente um infante e, segundo, se a escola é realmente aquela destinada a 

crianças. Considerando, apenas como ponto de partida para identificar as práticas 

correntes da época, é possível aludir à educação do autor, William Blake, como 

pintor. Em relação à sua estadia como aprendiz na Royal Academy, Tavares postula 

que: 

 
Em 1779, ao findar seu aprendizado com Basire, Blake é admitido nessa 
famosa academia, encontrando ali uma atmosfera que contrasta com a que 
conhecera no estúdio do mestre gravurista. Se nos anos com Basire, ele 
acostuma-se a um espaço que estimula experimentação técnica e artística, 
a academia oferece um cenário formal e rígido no qual a repetição da norma 
aceita é a principal exigência a novos estudantes [...]. (TAVARES, 2012, p. 
40) 
 

 O dado biográfico da aversão aos modos de ensino tradicional, que mais 

aprisionavam as suas concepções artísticas do que impulsionavam a criação e 

experimentação pode ser associado à crítica presente no poema. Paley (2006) 

destaca a insatisfação do poeta em relação aos métodos formais e, para 

exemplificar a afirmação, utiliza a segunda e a terceira estrofe de ―The School Boy‖. 

Além disso, seriam as imagens que dariam a resposta ao método de aprendizado 

adequado. De forma autônoma, em meio à natureza, a coluna vegetal da direita 

ilustra o percurso de ―escalada ao conhecimento‖. Mesmo com o instrumento 

necessário, o livro, não há mediações de adultos ou professores.  

A finalização das cópias em que a composição faz parte de Innocence e 

naquelas em que é parte de Experience também interfere no processo de 

interpretação. Ao colocar em comparação a lâmina de ―The School Boy‖ presente na 
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cópia A (fig. 18) com a cópia AA (fig. 19), é possível observar, inicialmente, a 

evidente modificação no arranjo de cores, alterando, por exemplo, as cores das 

vestimentas das figuras humanas e a dimensão geral da página. O plano de fundo, 

onde antes o texto figurava sobre o vazio, passa a receber tons de azul e amarelo. A 

concentração do amarelo na porção inferior e a gradação, de baixo para cima, de 

tons de azulados mais claros para mais escuros, podem simbolizar tanto o sol 

nascendo quanto o sol se pondo. 

Se o texto for lido – e a página observada de cima para baixo – 

gradativamente observa-se os tons de azul escuro tornarem-se claros, atingindo, 

entre a quarta e a quinta estrofe do poema, a coloração amarelada e, nos últimos 

versos, o amarelo vivo. Neste caso, provavelmente será aceito que a gradação de 

cores provocada pela descida da observação simbolizará o pôr-do-sol. Se, por outro 

lado, a observação iniciar pela superfície da imagem, pelas figuras humanas e pela 

direção ascendente das personagens que escalam as vegetações laterais, é 

possível que a imagem de um sol nascendo ganhe destaque. 
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Figura 18. BLAKE, W. Songs of Innocence and of Experience. Object 21. Copy A. 1795.  
Fonte: The British Museum, Department of Prints and Drawings, London. Disponível em < 

www.blakearchive.org >. Acesso em 31/10/2015. 
 

Figura 19. BLAKE, W. Songs of Innocence and of Experience. Object 53. Copy AA. 1826.  
Fonte: The Fitzwilliam Museum, Cambridge. Disponível em < www.blakearchive.org >. Acesso em 

31/10/2015.  

 

Além disso, dois signos visuais importantes são omitidos na cópia AA (fig. 19). 

A ave, localizada na porção superior esquerda e o cacho de uvas, localizado na 

porção inferior direita do exemplar A (fig. 18) não são visíveis na versão posterior. 

No lugar da ave, curiosamente, é possível identificar uma serpente. Enquanto na 

primeira cópia as árvores, mesmo que aparentemente ressequidas, apresentavam 

frutos e a ave poderia simbolizar a liberdade em oposição ao aprisionamento 

expresso no texto, o segundo exemplar nega os elementos libertários, incluindo, em 

troca, um animal peçonhento.  

Essa modificação na imagem assemelha-se ao percurso realizado na lâmina 

―The Little Black Boy‖. Através de sutis modificações realizadas pelas finalizações, 

os sentidos implícitos vão, aos poucos, tornando-se evidentes. Enquanto a imagem 

da ave proporcionava um otimismo em relação aos questionamentos do sujeito 

lírico, como se a realidade educacional que recebe pudesse ser modificada, a 

omissão do animal parece atestar, do ponto de vista de ―Experiência‖, que não há 

liberdade ou frutos, em outras palavras, que não haverá mais como ―reunir o que as 

tristezas destroem‖ (―gather what grifes destroy‖ - v. 29).  

 Mesmo se considerarmos que a variação nas cores decorre apenas de um 

processo evolutivo do artista e da elaboração de seu método iluminado, é inegável a 

intencionalidade da alteração se constatar a omissão e adição de certos signos 

visuais. Existe, de fato, a alteração, e não apenas o aprimoramento das lâminas. Em 

outras palavras, segundo Portela, ―é materialmente visível a intenção de releitura de 

muitas páginas dos seus próprios originais, que assim parecem incorporar a 

passagem do tempo na sua forma‖ (2007, p. 9). Além disso, o autor afirma que ―esta 

releitura autoral cria novos eixos de sentido na relação entre a matéria pictórica e a 

matéria linguística das gravuras‖ (PORTELA, 2007, p. 9). 

 Quanto aos resultados finais em cada processo interpretativo, Santos afirma 

que ―as relações entre transcendência e imanência na poesia de Blake apontam 

para deslocamentos infinitos que não produzem conclusões ou sínteses‖ (2013, p. 2-

3). No entanto, seria incorreto afirmar que, em decorrência disso, as interpretações 
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das obras iluminadas não se fazem suficientes ou não chegam a lugar algum. Ao 

contrário, as ressignificações são sempre possíveis através do diálogo das artes da 

literatura e da pintura nos illuminated books de Blake.  

  



94 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 William Blake une os conhecimentos técnicos de gravurista aos seus 

propósitos como artista. Como poeta e pintor, a composição e a publicação das duas 

artes em formatos separados não eram suficientes. Além disso, os custos das 

publicações tradicionais e a interferência dos editores no processo final, no caso de 

seus poemas, corrigindo os manuscritos sem a sua supervisão e, desta forma, 

alterando a obra original, não agradavam o artista. Desta forma, ele partiu de 

técnicas de gravação já existentes para criar o próprio método de publicação, que 

possibilitaria o controle de todos os processos de produção – da composição à 

publicação –, além da autonomia financeira e da possibilidade de experimentações 

artísticas utilizando a literatura e a pintura no mesmo objeto artístico. Assim, Blake 

tornou-se seu próprio editor e demonstrou ser possível diluir as fronteiras ou 

hierarquias entre as chamadas sister arts.  

 Os illuminated books proporcionam discussões profícuas não apenas em 

relação ao diálogo interartes, mas também em função das constantes atualizações 

provenientes das variações possibilitadas pelo método em que foram publicados. As 

particularidades dos volumes não alteram apenas a materialidade das obras, como o 

número, o tamanho e a ordem das páginas, mas também as suas significações. 

Embora o método iluminado tenha proporcionado ao poeta e pintor as possibilidades 

adequadas à sua arte, as publicações não ocorreram em larga escala. Desta forma, 

a dificuldade de acesso e de reprodução dos livros originais resultou em 

interpretações parciais das obras por um longo período.  

 Inicialmente, o artista fora reconhecido como pintor. Depois, as imagens 

perderam o destaque e os textos dos seus illuminated books foram lidos e 

estudados em versões tipográficas tradicionais, que recortavam as palavras do 

objeto artístico original e ignoravam a dimensão compósita. Possivelmente um dos 

principais fatores para isso ter ocorrido foi a facilidade de reprodução dos textos nos 

anos posteriores a Blake, em comparação ao alto custo financeiro ou às dificuldades 

de reprodução das imagens – sobretudo em cores. Nas últimas décadas, no entanto, 

a crítica resgatou a importância da arte compósita dos livros iluminados. Além disso, 

as tecnologias recentes contribuíram para a difusão dos fac-símiles das páginas 

originais.  
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 Um dos primeiros livros iluminados do autor, Songs of Innocence, é 

constituído, sobretudo, por cenas – textuais e visuais – de liberdade. A libertação 

proposta pelas composições está relacionada a diferentes temáticas: liberdade 

sexual, moral, religiosa, artística, entre outras. Ao subverter os livros doutrinários 

tradicionais no período, que versavam sobre os mesmos temas, as composições 

ampliam as compreensões acerca dos assuntos que abordam. No entanto, a 

idealização da liberdade não é ingênua. Algumas páginas desafiam o otimismo do 

volume. O conjunto possui, em si, os contrastes entre o otimismo libertário e, em 

menor nível, o receio ou o reconhecimento do mundo decaído que caracterizará 

Songs of Experience.  

 Songs of Experience, por sua vez, é constituído pelo mundo decaído e pela 

consciência disso por parte dos sujeitos poéticos. Assim como Songs of Innocence, 

o volume também possui os seus contrastes e o otimismo próprio ou, ao menos, 

certa neutralidade. O otimismo é expresso visual e textualmente na lâmina que 

introduz o restante do conjunto, mas é desconstruído e desacreditado no poema 

seguinte. Em uma das composições mais conhecidas dos livros, ―The Tyger‖, a 

imagem e as primeiras estrofes do poema são neutras em relação ao Criador e à 

criatura representada. A progressão do poema, porém, será diferente daquelas de 

Songs of Innocence, e ao término da leitura não restará dúvida de que o Criador e a 

criatura são figuras que devem ser temidas.  

 Assim como Songs of Innocence, Songs of Experience satiriza as 

organizações religiosas e os preceitos sociais e morais vigentes. Mas, desta vez, as 

estrofes finais representam os seus aspectos desdenháveis de forma explícita, 

demonstrando que não há salvação através deles, diferentemente do sutil otimismo 

que finalizava as composições de Songs of Innocence.  

 O exemplar conjunto de Songs of Innocence and of Experience une as duas 

compreensões sob o subtítulo de ―Dois Estados Contrários da Alma Humana‖. As 

cópias finalizadas da obra, porém, dão indícios de que talvez esses estados não 

sejam claramente delimitados ou contrários nas páginas iluminadas de Blake, mas 

sim mutáveis de acordo com o momento em que são representados. Uma imagem e 

um poema podem pertencer tanto ao ―estado de Inocência‖ quanto ao ―estado de 

Experiência‖ nos illuminated books. Isso não quer dizer, no entanto, que os livros 

não possuam uma estrutura mínima. Os frontispícios das edições conjuntas, 

constituídos apenas por imagens, fornecem indícios de como funcionaria a 
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representação de cada um dos ―estados‖. A ―alma humana‖, ou as figuras 

representadas, é a mesma nos dois casos. O que é alterado é a compreensão 

acerca dela.   

Neste sentido, os frontispícios de cada uma das seções da obra conjunta 

podem exemplificar uma interpretação da totalidade da obra em relação a como 

Blake dialoga com a arte do seu período. Em ―Innocence‖, a criança representada 

flutua sem a necessidade de asas. Em ―Experience‖, o infante possui asas abertas, 

mas já não voa ou flutua. Ele encontra-se nos ombros da figura adulta. É possível, 

desta forma, interpretar o infante como representação da ―alma humana‖ proposta 

pelo subtítulo da edição aglutinada dos livros. A figura adulta, detentora do 

instrumento musical e, conforme o poema ―Introduction‖ de Songs of Innocence, 

responsável por escrever as canções no livro, representaria o objeto artístico.  

Desta forma, existe um estado inicial de Inocência e ingenuidade, sensorial e 

livre, que mantém a ―alma humana‖ alegre ao ouvir os sons e permite que esta flutue 

sem possuir os meios tradicionalmente necessários – as asas. No ―estado de 

Experiência‖, por outro lado, a ―alma humana‖ é representada racionalmente, com as 

asas que possibilitariam o seu voo. A racionalidade, ou a ―Experiência‖, no entanto, 

aprisionam-na. Essa interpretação simbolizaria a relação de Blake com a arte e com 

as relações interartes. O artista não confina as suas ideologias na forma de textos 

críticos, mas responde aos críticos artisticamente. Os seus livros estão à margem 

das convenções não apenas em relação ao método que utiliza a pintura e a poesia, 

mas também em termos editoriais. Tendo completo controle sobre a composição e a 

publicação de suas obras, Blake responde, através de seus illuminated books, não 

apenas aos críticos, poetas e pintores que confinam a arte em hierarquias e 

fórmulas, mas também ao mercado editorial do período. 
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