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Resumo: Iniciadas com uma flauta alvoroçada e encerradas com uma harpa empunhada pelo bardo, 
convocando infantes e jovens a ouvi-lo, as Canções de Inocência e Experiência comporiam um belo 
álbum conceitual que facilmente encontraríamos nas prateleiras das décadas de 60 e 70. A voz do 
bardo ecoou através de gerações e chegou na segunda metade do século XX com um frescor que 
desacreditaria os dois séculos que separam a produção do ápice de sua popularidade. E é isso a que o 
artigo se propõe: traçar o percurso da recepção das Canções de Inocência e Experiência na música 
popular e a apropriação da poesia de Blake por músicos e compositores. 
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Buscando as Canções: a poesia na música e a música na poesia  

No tocante ao uso das obras literárias em composições musicais em língua 
inglesa, William Blake só é superado por um dos maiores vates da literatura 
ocidental, William Shakespeare. O expressivo número confirma a popularidade e 
fascínio por uma das figuras mais intrigantes da Inglaterra do séc. XVIII. O 
fenômeno Blake, no entanto, é relativamente recente, uma vez que até o século XX, 
o artista ainda não havia sido acolhido de forma expressiva por músicos 
compositores. 

A ideia de desenvolver uma pesquisa voltada para a musicalidade dos poemas 
integrantes da obra Canções de Inocência e Experiência, de William Blake, tomando 
como referência as primeiras versões compostas fora da cena musical erudita surgiu 
a partir da constatação de um fenômeno: Blake desponta como uma das principais 
referências literárias em movimentos musicais como o folk contemporâneo e o rock. 
Tal popularidade nos quer parecer resultado de uma conjunção significativa de 
fatores que aproximam o poeta da juventude contestadora que revolucionará a cena 
artística na segunda metade do século XX. A influência de sua poesia na música se 
dá em diversas frentes, desde a consonância entre os valores do artista e aqueles 
difundidos por movimentos políticos/culturais a partir da década de 60, até a 
estrutura de seus poemas-canções, que oferece terreno fecundo para compositores e 
músicos. 

Em relação ao sentido de popularidade, o crítico indiano Shivashankar Mishra 
adverte em relação a tal adjetivação, uma vez que para ele,  

“se Blake pode ser ‘popular’, precisamos de uma nova definição de 
popularidade... e a concepção simples ‘o que o público quer’ não funciona. 
A popularidade best-seller depende mais do valor da imprensa do que de 
quaisquer qualidades estéticas, sejam boas ou ruins. Mas há outro sentido 
em se pode utilizar o termo ‘popular’, como se referindo à arte que 
proporciona uma chave para a experiência imaginativa para o leigo.”1 
(LINDSAY, 1979, pp. XVI-XVII apud MISHRA, 1990, p. 197) 

 
1 “Clearly, if Blake can be popular, we need a new definition of popularity… and the simple 
conception ‘what the public wants’ will not do. Best-seller popularity depends more on new value 
than on aesthetic qualities, whether good or bad. But there is another sense in which the term 
popular may be used, as referring to the art which affords a key to imaginative experience for the 
untrained.” 
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Canções de Inocência e Experiência é uma das obras mais conhecidas do 
artista, especialmente por se tratar do trabalho mais acessível já feito pelo poeta, haja 
vista o seu gosto pela linguagem hermética e o complexo universo simbólico criado 
em outras obras.  A obra Canções de Inocência e Experiência consiste em 45 poemas 
distribuídos em 54 lâminas ilustradas com a técnica pioneira de relevo em água-
forte. Antes da versão integral, publicada em 1794, a publicação anterior do trabalho 
continha somente as Canções de Inocência, em 1789. Na publicação posterior de 
1794, com a inserção das Canções de Experiência, a obra é lançada com título e 
subtítulo Songs of Innocence and of Experience Showing the Two Contrary States 
of the Human Soul (Canções de Inocência e de Experiência Revelando os Dois 
Estados Contrários da Alma Humana). 

A ambivalência dos seus poemas, que muitas vezes são lidos na chave 
maniqueísta, se confirma na transposição de quatro poemas das Canções de 
Inocência para as Canções de Experiência, em análise comparativa com as primeiras 
versões impressas pelo artista. Esse reposicionamento redireciona em alguma 
medida a interpretação do poema, mas não anula a sua ambivalência. Caso os 
poemas tivessem sido mantidos na “seção de origem”, a forma como seriam 
interpretados continuaria direcionando, uma vez que as palavras Inocência e 
Experiência constituem uma relação semântica de antonímia e sugerem a existência 
de um polo positivo e um negativo; o bem e o mal. No entanto o trânsito em si reflete 
o que o próprio Blake pretendia: mostrar que no mundo real não existe essa relação 
de antonímia e polarização. O mundo real não apenas admite a coexistência de bem 
e mal, de inocência e experiência, mas é constituído por essa tensão. 

A obra Canções de Inocência e Experiência é uma das primeiras publicações 
que compõem a série de Illuminated Books, sucedida apenas por All Religions Are 
One e There is No Natural Religion, publicados em 1788. Dentro desta série, 
Canções de Inocência e Experiência é a única obra composta inteiramente por poesia 
lírica dentro da estrutura tradicional, composta por versos, estrofes, metrificação (na 
maioria jâmbicos), ritmo, rima e outros elementos pertinentes ao gênero. Em sua 
primeira publicação não-ilustrada, Poetical Sketches (1783), Blake já mostra grande 
apreço pela estrutura rítmica da balada e pelas formas fixas que serão usadas nas 
Canções de Inocência e Experiência, embora incorra também a experimentos com 
verso livre e outras formas mais tarde.  Considerando apenas os Illuminated Books, 
encontraremos estrutura similar aos poemas das Canções de Inocência e Experiência 
em fragmentos de outros livros, como no famoso prefácio do épico Milton a Poem: 
“And did those feet in ancient time”; no poema de abertura do The Gates of Paradise, 
e no poema integrante The Keys of the Gates; “The Argument”, em Visions of the 
Daughters of Albion.  

Faz-se mister ressaltar que a estrutura métrica tradicional, a forma fixa não é, 
em nenhuma hipótese, imprescindível para pensar um poema enquanto música. Há 
elementos e recursos próprios da poesia que contribuem para ressaltar a 
musicalidade inerente de um poema, isso é inegável. No entanto, basta observar que 
há uma miríade de músicas cujos versos não seguem nenhum padrão sem que torne 
uma música menos musical. À memória apraz aquilo que toca, que traz e produz 
sentido. Restringir a capacidade da memória a esquemas memorizáveis é subestimá-
la. Exemplo disso na obra de Blake é a obra Vala, ou Os Quatro Zoas, pensada 
enquanto música pelo poeta a despeito de suas variações métricas sui generis. Fato 
curioso é que, de acordo com interpretações de críticos da obra, Os Quatro Zoas seria 
um desdobramento das Canções de Inocência, transformando a dualidade da 
primeira em um sistema quaternário, que apresenta o homem regido por quatro 
forças, o coração, a cabeça, as genitais e a sua inteireza. Para Fairchild, foi o seu 
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experimento mais ambicioso em termos de musicalidade. O poema comporia a série 
dos Livros Proféticos, mas não foi finalizado em virtude da morte do poeta, em 1827.  

Diante da constante presença da obra de Blake em composições musicais, 
foram realizados alguns levantamentos sobre a influência de sua poesia, como no 
livro A Blake Bibliography (1964), de Martin Nurmi, que apresenta um capítulo 
inteiramente dedicado às composições, e na obra Musical Settings of British 
Romantic Literature: A Catalogue in Two Volumes (1982), de Bryan N. S. Gooch e 
David S. Thatcher. Não obstante, o primeiro livro dedicado exclusivamente ao 
registro de composições inspiradas pela obra de Blake foi escrito pelo bibliotecário 
da Universidade de Santa Bárbara, Donald Fitch. Ele se encarregou de realizar o mais 
extenso trabalho de catalogação realizado até o presente sem qualquer vínculo 
acadêmico, embora trabalhasse na universidade. No livro Blake Set to Music (1989), 
ele identifica 2681 composições, que datam de 1875 a 1988 para fins de registro e 
pesquisa. Não satisfeito, Fitch elaborou um suplemento 12 anos mais tarde na revista 
literária dedicada ao poeta Blake, An Illustrated Quaterly, adicionando mais de 300 
referências musicais ao poeta. Dando continuidade à lista de Fitch, G. E. Bentley Jr. 
adicionou 116 referências à lista de Fitch (BENTLEY, 1996), muitas delas retiradas 
do levantamento de Gooch e Thatcher. Finalmente, Ashanka Kumari (2014) 
catalogou 47 composições no período entre 1989 a 2013 e adicionou ainda alguns 
itens anteriores ao período que não haviam sido registrados por Fitch.  

Dentre os dados observáveis no levantamento de Fitch, apontado 
primeiramente por G. E. Bentley Jr., é o fato de que as primeiras composições 
tenham surgido logo após o lançamento da biografia de Alexander Gilchrist, em 
1863. A publicização da vida do artista certamente exerceu no grande público um 
fascínio pela figura tal qual foi apresentada por Gilchrist. Não se tratava de um artista 
ordinário, mas de um polímata, um homem multifacetado envolto por certa aura 
mística e profética que o próprio autor da biografia tratou de sobrelevar, e que se 
repetiu em biógrafos e críticos subsequentes.  

A observação cronológica das composições catalogadas por Fitch, Bentley Jr. 
e Kumari mostra também que, em termos quantitativos, a produção era pouco 
expressiva até o início do século XX, aumentando significativamente a partir da 
década de 50, com crescimento especial entre as décadas de 60 e 70. Até então, todas 
as composições baseadas ou inspiradas na obra de Blake eram de natureza clássica, 
conforme Fitch aponta:  

Estilisticamente, reside aqui enorme variedade de cenários, de modo que, 
num sentido amplo, essa música pode ser chamada de “clássica”: boa parte 
dela é escrita em ritmos, melodias e harmonias tradicionais, em diversos 
níveis de sofisticação, desde simples canções escolares até obras corais 
sofisticadas, que empregam técnicas de contraponto tradicionais. Não raro, 
compositores, seduzidos pela aparente simplicidade dos poemas, em 
especial “The Songs of Innocence” e outras, lançam mão de harmonias 
gastas e ritmos que aparentemente se encaixam muito facilmente ao metro 
dos poemas. (FITCH, 1990, p. xxv) 2 

 
2 “Stylistically, there is an immense variety among the settings. Looked at as a whole, this body of 
music might be characterized as “classical”: much of it is written in traditional harmonies, melodies 
and rhythms, as various levels of sophistication, from simple school songs to very elaborate choral 
works employing traditional contrapuntal techniques. Composers have often been seduced by the 
seeming simplicity of the poems, especially the Songs of Innocence and some of the others, into using 
trite harmonies and an all too tempting triplet rhythms that seems to fit rather too easily the metre 
of the poems.” 
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Na segunda metade do século XX há uma grande abertura em relação ao 
gênero das composições, de modo que a maioria delas passa a ser popular, 
especialmente dentro do estilo rock, folk e suas vertentes.  

Embora os catálogos identifiquem composições feitas a partir de todas as 
obras de Blake, os levantamentos realizados deixam evidente que grande parte das 
composições nasceu a partir da obra Canções de Inocência e Experiência. O primeiro 
fator que pode justificar esse favoritismo é o fato de os livros ilustrados serem mais 
conhecidos que os não ilustrados. Ao ilustrar os poemas, Blake imprime uma 
identidade visual profundamente expressiva e indissociável da palavra, tornando-se 
o principal elemento de distinção e reconhecimento do seu trabalho. Em segundo 
lugar, a temática dos poemas traz de forma alegórica e poética temas universais, que 
conseguem tratar ao mesmo tempo de questões específicas de sua época e da 
posteridade com o frescor que só as grandes obras alcançam. Por último, porém não 
menos importante, o título da obra chama atenção diretamente para a estrutura e 
musicalidade dos poemas.  

Diferentemente de outras produções do artista, as Canções de Inocência e 
Experiência são poemas singelos porque aqui forma e fundo assumem uma coerência 
brilhante. A partir da proposta de compor poemas estruturalmente baseados em 
canções de ninar, a escolha da linguagem, e sonoridade é cuidadosamente pensada, 
seguindo a proposta do gênero. Dessa forma, encontramos um vocabulário mais 
acessível, assonâncias, aliterações e uniformidade rítmica na maioria dos poemas 
sem que isso signifique de nenhuma maneira um rebaixamento dessa obra em 
relação às demais. A estrutura e os temas das Canções de Inocência e Experiência 
acabam se tornando um convite irresistível para os compositores, especialmente do 
gênero popular, como veremos. 

De acordo com os registros de Alexander Gilchrist, contemporâneo do poeta 
e autor da primeira biografia dedicada exclusivamente ao artista: Life of William 
Blake, “Pictor Ignotus”, publicada em 1863, ele era visto frequentemente cantando 
seus poemas a partir de melodias próprias, inclusive no seu leito de morte, conforme 
relata Frederick Tatham (RUSSEL & TATHAM, 1906/2015). De acordo com Bentley 
Jr., o artista era profundamente ligado à cultura musical popular local e era este o 
tipo de música que mais lhe agradava. Para ele “A Música tal como existe em cantigas 
antigas ou melodias... é Inspiração e insuperável; é perfeita e eterna” (BLAKE, 
1809/2001). Donald Fitch aponta que, dentre o vasto repertório cantado pelo artista, 
a única melodia reconhecida pertencia ao conjunto de composições para o Vauxhall 
Gardens, de John Worgan, tomada como empréstimo por Blake para cantar o poema 
de autoria própria The Shepherd. Sobre a valiosa informação fornecida por Fitch, 
deve-se levar em consideração a importância cultural dos Pleasure Gardens ou 
‘Jardins dos Prazeres’, como o Vauxhall Gardens, na música inglesa. Nesse espaço 
de entretenimento, mencionado por Blake na obra Uma Ilha na Lua, se inicia a 
grande propagação da tradição musical nacionalista, centrada no folclore popular e, 
naturalmente, valorizando o uso da língua inglesa ao invés de francês e italiano, por 
exemplo.  

Blake não se alienava de seu próprio tempo, como biógrafos e autores místicos 
querem fazer crer. Sua obsessão pelo trabalho não o impediu de frequentar eventos 
sociais participar da intensa vida londrina. A sua poesia conversa com a realidade e 
torna-se a própria realidade em forma poética. A influência de seus contemporâneos 
pode ser levada em consideração para o entendimento de sua produção, mas não 
deve servir como meio para explicá-la, tampouco para atribuir a ela um valor.  

É sabido que o poeta não dispunha de conhecimento musical formal para 
registrar as canções, o que não faz dele menos competente em seu intento. Em carta 
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endereçada ao grande amigo George Cumberland, Blake assume-se como tal: “Eu 
posso ser Poeta Pintor & Músico, conforme a inspiração” (ESSICK & PALEY, 1998). 
A afirmação do poeta confirma a importância da música em suas obras. Encontramos 
no livro de anedotas Nollekens and his Times, escrito pelo contemporâneo do poeta 
John Thomas Smith, que Blake era frequentemente visto entoando canções e 
cantando seus poemas. Ele inclusive identifica poemas integrantes das Canções de 
Inocência e Experiência.  Smith acrescenta ainda que professores de música que 
faziam parte do restrito círculo do poeta fizeram o registro musical das melodias 
criadas por ele. No entanto, se de fato existiram notações, estas jamais foram 
encontradas. 

Uma das referências mais significativas para situar a relação entre Blake e a 
música e como essa relação se manifesta em seu trabalho é o livro Such Holy Song, 
única obra crítica produzida pelo poeta americano B. H. Fairchild. Ele afirma que 
Blake é responsável por criar uma espécie de “música especulativa”, que seria a 
música presente em seu universo estético, em sua mitologia particular, ou ainda a 
“música espiritual”, que representa a expressão do discurso. Significa dizer da 
música inerente aos poemas e ilustrações que tratam de música porque eles a 
invocam quando a representam. 

De acordo com Blake, “A Poesia, a Pintura & a Música [são] os três Dons que 
o homem possui para comunicar-se com o Paraíso que não foram Levados pelo 
dilúvio” (1988, Vision of the Last Judgment - Notebook 81, p. 1017). 3 Tais artes são 
cruciais para todo mundo: “Nações são Destruídas, ou Florescem na proporção em 
que sua Poesia, Pintura e Música são Destruídas ou Florescem.” (EAVES, ESSICK & 
VISCOMI’S, 2020). 4 O seu compromisso com a arte era tal que Blake não hesitou 
em envolver-se com elas. Mais que isso: Era preciso que elas fundissem em uma coisa 
só, que se fizessem presentes simultaneamente, indissociáveis, e só assim ele poderia 
dar conta de uma representação apropriada de suas visões, pois elas tinham cores, 
sons e ritmo.  

Pode-se dizer que Blake é um músico intuitivo. Ora, o bom poeta é também 
músico. De acordo com a teoria de Fairchild, Blake estabelece uma relação entre 
melodia, imaginação e intuição de um lado, harmonia, razão e leis de outro. Assim, 
a melodia está associada à música inerente ao ser, constituída por uma naturalidade 
que dispensa qualquer tipo de treino, técnica ou regra. A harmonia, por sua vez, é 
um artifício utilizado por compositores e músicos para alterar e complexificar uma 
melodia pura, portanto, não-natural. Não quer dizer, entretanto, que em todo 
contexto Blake aplicará um conceito de harmonia como oposição à melodia. A crítica 
é feita especialmente à sobrelevação da complexidade como um valor 
necessariamente positivo, o que para Blake, interfere negativamente no processo 
criativo, transformando-o em uma fórmula matemática e repressora, tornando o 
artista escravo de sua obra. 

Northrop Frye considera fundamental a semelhança entre a cadência da 
poesia de Blake e a música pelo fato de sua teoria da arte se aplicar igualmente à 
música, à poesia e à pintura. Por outro lado, a liberdade de fluidez e fruição da música 
a partir da experiência dos sentidos é o objetivo para a qual suas teorias de pintura e 
poesia apontam. Os poemas ilustrados de Blake, portanto, não apenas dão 
continuidade à tradição medieval da ilustração, mas apresenta, idealmente, a visão 

 
3 “Poetry, Painting & Music, the three Powers in man of conversing with Paradise, which the flood 
did not sweep away.” 
4 “Nations are Destroy’d or Flourish in proportion, as Their Poetry, Painting and Music are 
Destroy’d or Flourish.” 
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unificada dos três elementos fundamentais que estão presentes também no gênero 
dramático, com sua combinação de texto, som e cenário. 

Sobre a tríade de elementos fundamentais, a música é, certamente, o menos 
estudado, a despeito de sua relação direta com a palavra. Com a crescente 
notoriedade que o artista vem conquistando ao longo de gerações, à luz das mais 
diversas teorias, muito já foi dito sobre a sua poesia e suas ilustrações. No entanto, 
poucos estudos referem-se à faceta musical do artista. A esse respeito, Foster Damon 
assume que músicos e compositores foram muito mais perspicazes que críticos 
literários quanto à musicalidade intrínseca da obra de Blake. Assim, a observação do 
vultoso fenômeno de popularidade do poeta no meio musical é que traz à tona esse 
aspecto de sua produção poética como algo de grande relevância, ainda que haja um 
grande descompasso em relação ao que já se produziu em termos musicais e o que se 
escreveu a respeito.  

A significativa produção fonográfica a partir das obras de Blake, como bem 
observa Bentley Jr., não ambiciona o resgate daquilo que teria sido a composição 
musical original do poeta. É importante lembrar que não era de amplo conhecimento 
o possível fato de Blake cantar seus poemas, como afirmaram J. T. Smith e Gilchrist. 
Veremos, no entanto, que diferentemente da maioria dos artistas que musicaram os 
poemas, o poeta da geração Beat Allen Ginsberg pretendia em alguma medida 
recuperar o espírito da época e trazer melodias que se aproximassem daquelas 
supostamente criadas pelo poeta.  

William Blake e o Real: Contexto de produção 

A existência da poesia se dá na medida em que ela presentifica. Trazer a poesia 
para o presente não é tirar a sua marca temporal. É, sobretudo, afirmar a sua 
vigência. Estudar a relevância da poesia de William Blake na música popular se faz 
importante, pela vigência da sua poesia, pela sua capacidade de ser simultaneamente 
realização e realidade. Ela é uma realização por tratar-se de uma ação acabada, feita 
entre os séculos XVIII e XIX pelo poeta, em um contexto diferente deste nosso. Ela 
é realidade por permanecer como uma possibilidade, sempre sendo relida e refeita 
pelos seus muitos leitores e pelos artistas que se apropriaram da sua poesia para, a 
partir dela e com ela criar coisas novas, concretizar realizações. 

A presentificação da obra de William Blake, especialmente na música popular, 
guarda profunda relação com o panorama histórico dos dois momentos: o tempo em 
que Blake viveu e o tempo em que sua obra foi ressuscitada pelo movimento Beat. A 
obra a ser tratada no mestrado, Canções de Inocência e Experiência, teve a sua 
primeira publicação no mesmo ano em que eclodiu a Revolução Francesa, em 1789. 
Não por acaso, afinal Blake foi um antimonarquista declarado. Ele cantava a 
libertação do pensamento para que o homem conseguisse se ver livre das instituições 
opressoras e que regulavam a vida social, ditando valores e preceitos. Não à toa Blake 
tematiza abertamente em seus Livros Proféticos as revoluções americana e francesa, 
sinalizando uma grande mudança social e política por vir.  

De modo análogo, o século XX sofreu uma série de mudanças. O mundo das 
décadas de 50 e 60 passava por uma significativa crise de valores e de identidade. 
Após a Segunda Grande Guerra, regimes totalitários permaneceram no poder e a 
corrida armamentista da Guerra Fria dava continuidade à atmosfera bélica que havia 
sido instaurada. Muitos jovens da época, que desde tenra idade amargavam os 
dissabores da guerra, não estavam dispostos a consentir com aquele modus vivendi. 
Era preciso olhar para frente em busca de outro caminho, mas podia-se igualmente 
olhar para trás e descobrir uma voz do passado que se faz presente. Antes, uma voz 
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anacrônica que traz a essência das coisas, coisas essas que são as mesmas de modos 
diferentes, em tempos diferentes, pois a essência da experiência humana permanece, 
apesar dos valores, dos juízos, dos adjetivos que variam de tempos em tempos. Este 
é o famigerado universal que só as grandes obras possuem e de que tanto se fala. E é 
por isso que elas revivem para além do seu contexto de produção. 

Diante da crescente necessidade de uma oposição para tensionar e questionar 
os rumos da sociedade do pós-guerra, os jovens resolvem abraçar um passado idílico 
e encontram ideologias nas quais podiam se apoiar e que contrapunham o modelo 
vigente. Independentemente da viabilidade, era importante que houvesse outro 
caminho que acomodasse diferentes possibilidades de mundo, diferentes 
possibilidades de como o real poderia se dar. E como a poesia invoca o real, ela chama 
para a presença esse mundo outro. Nessa época, poetas como William Blake, Percy 
Bysshe Shelley e John Keats foram resgatados dos séculos XVIII e XIX. 
Institucionalizava-se o verso livre de Walt Whitman. O manifesto surrealista de 
Breton dava as mãos ao manifesto comunista de Marx & Engels. É nesse cenário de 
reavivamento que na década de 50 surge nos Estados Unidos o movimento Beatnik. 
O movimento segue a filosofia “the same anew”, expressão neológica lançada por 
James Joyce no Finnegans Wake que quer dizer da influência do velho sobre o novo, 
sendo esse novo uma releitura do que já se fez. Essa releitura, no entanto, carrega 
características do fazer poético do seu tempo, do que é o ser do seu tempo, algo que 
não se poderá encontrar no passado, nem no futuro, mas tão somente ali. 

Refletir sobre o fenômeno da popularidade de William Blake na indústria da 
cultura na sociedade pós-guerra requer pensar na crescente onda de contestação que 
questionava os principais pilares sociais da cultura ocidental e que foram 
ostensivamente criticados por ele: Igreja, Família e Estado. Na década de 40, o 
Existencialismo de Sartre, derivado de Kierkegaard, reafirma a importância da 
individualidade e da liberdade humana, munindo filosoficamente o movimento de 
contracultura instaurado na década de 50, questionando valores como o 
nacionalismo e família que dão uma falsa ideia de coletividade.  

No plano religioso, o afastamento do cristianismo abre espaço para o 
esoterismo através do movimento New Age. Tal busca por linhas teológicas 
alternativas de crenças espiritualistas, animistas e paracientíficas têm muitas vezes 
como base um caráter liberal e de oposição à ortodoxia e o conservadorismo das 
religiões organizadas. Ora, estando Blake em perfeita consonância às ideologias que 
compõem o movimento Beat, ainda que o aspecto místico do poeta seja uma 
construção – falaremos disso mais adiante– não causa nenhuma surpresa que sua 
obra tenha sido resgatada com força total, servindo como modelo e inspiração para 
os Beats. 

Menosprezado em vida, William Blake morreu miserável e ignoto. O aspecto 
visionário do poeta, que foi por muitos considerado um traço de insanidade, é o que 
em grande medida confere valor à sua obra no século XX. O ilustre contemporâneo 
de Blake, William Wordsworth, após leitura de Canções de Inocência e Experiência, 
corrobora o falatório, embora reconheça a genialidade do poeta: “Não havia 
nenhuma dúvida de que este pobre homem era louco, mas há algo na loucura deste 
homem que me interessa mais do que a sanidade de Lord Byron e Walter Scott”. 
(SYMONS, 1907: 55) 5 

A insígnia de persona non grata que Blake adquiriu no seu próprio tempo 
guarda significativa relação com a sua visão acerca do real. As principais instituições 

 
5 "There was no doubt that this poor man was mad, but there is something in the madness of this 
man which interests me more than the sanity of Lord Byron and Walter Scott." 



Canções de Inocência e Experiência 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 14 
 

 

que moldam a realidade convencionam valores e restringindo o pensamento e a 
reflexão a partir de ideologias inflexíveis. A obra de William Blake sinalizava a 
possibilidade de transcender esses valores que limitavam as potencialidades 
humanas e dispunham a realidade como realização, como dada e estabelecida, não 
como uma construção, uma possibilidade. Blake é, em última instância, um criador 
de realidades comprometido com o real individual e coletivo. 

A construção da reputação de Blake e de sua sobrevivência através dos 
tempos, erigindo-o ao Olimpo canônico que ele tanto desprezava, se deu quase que 
fortuitamente. O que deu visibilidade à sua obra não foram seus livros proféticos ou 
suas Canções de Inocência e Experiência, mas um mero caderno de anotações que 
continha, dentre outras coisas, poemas juvenis, desenhos e observações diversas do 
poeta antes mesmo de se lançar como artista. Esse caderno acabou caindo nas mãos 
da proeminente família Rossetti, que acabou por se tornar em parte responsável pela 
disseminação da obra de Blake.  

Conforme conta Deborah Dorfman, o pintor William Rossetti, irmão do já 
célebre artista Dante Gabriel Rossetti, considerava William Blake uma espécie de 
patrono da irmandade Pré-Rafaelita fundada por eles. A afinidade com Blake se dá 
especialmente pela compartilhada necessidade da criação de uma expressão que não 
encontra lugar nas grandes instituições reguladoras, tais como as austeras academias 
de arte e literatura. O inesperado sucesso alcançado pelos Pré-Rafaelitas refletiu de 
alguma maneira na recepção da obra de William Blake, revelando uma fresta para 
que o poeta viesse à tona.  

Com o passar dos anos a sua obra começou a ser publicada e o crescente 
interesse no artista levou ao lançamento de uma biografia, em 1863, por Alexander 
Gilchrist e ao ensaio crítico de sua obra em 1868, por Algernon Swinburne. Este 
ensaio, juntamente com a publicação de William Butler Yeats e Edwin Ellis (The 
Works of William Blake Poetic, Symbolic, and Critical, em 1893), foram os maiores 
responsáveis pela construção de William Blake como uma figura mística e profética, 
que em grande medida perdura até os dias atuais. É possível dizer que essa imagem 
idealizada de Blake foi especialmente o que fez dele uma das principais referências 
para a geração Beatnik e seus desdobramentos, ainda que figuras como o crítico 
Northrop Frye tenham se debruçado especialmente na desconstrução desse 
personagem. Jonathan Roberts afirma que:  

Considerando que os contemporâneos de Blake, como Byron e Wordsworth, 
exerceram influência enorme e diversificada sobre a cultura do século XIX, 
no caso de Blake, a sua presença e influência na cultura realmente só 
começaram a proliferar na década de 1950. A história deste impacto é 
relativamente curta, mas muito significativa. (ROBERTS, 2007, p. 122) 6 

Por volta da segunda metade do século XX e mais adiante, Blake passa a ser 
citado com relevante frequência por escritores como T. S. Elliot, Aldous Huxley, 
Allen Ginsberg, William Burroughs, D. H. Lawrence, C. S. Lewis, Thomas Harris, 
Allan Moore, Ray Nelson, Iain Sinclair, J. G. Ballard, Salman Rushdie, Alfred Bester, 
Angela Carter, Philip Pullman, Orson Scott Card, David Almond, Philip José Farmer, 
Crawford Kilian, apenas para citar alguns nomes. O que se vê nessa breve listagem é 
que a grande maioria dos autores não pertence ao domínio da alta cultura, mas à 
baixa cultura, ou cultura popular. Apesar disso, a profícua bibliografia sobre a obra 

 
6 “Whereas Blake’s contemporaries, such as Byron and Wordsworth, had an enormous and diverse 
impact on nineteenth-century culture, in Blake’s case his cultural presence only really began to 
proliferate in the 1950s. The history of this impact is relatively short, but very widespread.” 
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de Blake escrita por críticos como David Erdman, Northrop Frye e Harold Bloom 
cuidou de legitimar o poeta como um dos maiores nomes da literatura inglesa, 
garantindo o seu espaço no cânone literário do ocidente. 

Blake e os Beats 

O poeta John Milton foi a principal referência de grande poesia para William 
Blake, que afirma ter encontrado e conversado com o seu mentor, naquele tempo, já 
morto há quase um século: ‘Milton the other day was saying to me so and so’ e ‘I tried 
to convince him he was wrong, but I could not succeed’ ‘he came to ask a favour of 
me; said he had committed an error in his Paradise Lost, which he wanted me to 
correct in a poem or picture. But I declined’ (Life of William Blake, "Pictor Ignotus" 
343). De maneira análoga, Blake exerceu significativa influência na escrita dos 
poetas Beat, em especial Allen Ginsberg. Encontramos aqui episódio semelhante, em 
1948, quando no seu quarto em Harlem, Ginsberg afirma ter ouvido Blake recitar-
lhe os poemas “Ah! Sunflower”, “The Sick Rose” e “The Little Girl Lost”.  

Essas visões (ou vozes) provocaram o estreitamento da relação de Ginsberg 
com Blake, que se coloca como porta-voz do poeta inglês no século XX. Ao narrar o 
evento em uma entrevista realizada em 1966, por Thomas Clark (On the Poetry of 
Allen Ginsberg, 121), Ginsberg interpreta o contato sobrenatural com o poeta como 
uma espécie de despertar para uma consciência universal a partir de um Deus eleito 
por ele próprio, que vem a ser o próprio Blake. 

De qualquer modo, meu primeiro pensamento foi “nasci para isso” e, o 
segundo, nunca se esqueça, nunca renegue, nunca negue. Nunca negue a 
voz – não, nunca a esqueça, não se deixe perder mentalmente em outros 
mundos espirituais ou americanos ou em empregos mundanos, mundos da 
propaganda ou da guerra ou da terra. Mas o espírito do universo... foi para 
realizá-lo que nasci. (GINSBERG & HYDE, 1984, p. 122) 7 

A necessidade de compor canções a partir de poemas do Blake liga-se às 
crenças de Ginsberg sobre as faculdades transcendentais da palavra, como se o som 
advindo dela produzisse uma espécie de transe semelhante àquele de uma oração ou 
mantra, provocando uma transformação e levando à reflexão acerca do mundo e da 
existência. Difundir a mensagem de William Blake passa a ser a missão de Ginsberg, 
que vê na música um terreno mais fecundo para seu intento. Ele se coloca como a 
materialização do bardo que aparece na abertura das Canções de Inocência, abrindo 
as portas da percepção e convidando o leitor a adentrar o universo simbólico de 
William Blake. 

Então, como uma profecia, não apenas em termos humanos, mas uma 
profecia como se o próprio Blake tivesse penetrado o âmago do universo e 
trazido algum enunciado mágico de rima e ritmo que, se ouvido 
corretamente pelo ouvido interior, te transportaria para além do universo. 
(GINSBERG & HYDE, 1984, p. 121) 8 

 
7 “Anyway, my first thought was this was what I was born for, and the second thought, never forget 
— never forget, never renege, never deny. Never deny the voice — no, never forget it, don’t get lost 
mentally wandering in other spirit worlds or American or job worlds or advertising worlds or was 
worlds or earth worlds. But the spirit of the Universe was what I was born to realize.” 
8 “So, like a prophecy, not only in human terms, but a prophecy as if Blake had penetrated the very 
secret core of the entire universe and had come forth with some little magic formula statement in 
rhyme and rhythm that, if properly heard in the inner inner ear, would deliver you beyond the 
universe.” 
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Como admirador e estudioso de Blake, é possível que Ginsberg tenha lido a 
primeira biografia oficial do poeta, escrita por Gilchrist, para chegar à conclusão que 
os poemas de Blake foram escritos para serem cantados e que o estudo da forma 
poderia ser um meio de recuperar a melodia original das canções, partindo do 
pressuposto que Blake as havia composto. Essa especulação, como já mencionado, 
aparece na biografia de Gilchrist e pode ter sido a força motriz da “releitura” de 
Ginsberg. As aspas aqui se fazem necessárias pela dúvida que paira a respeito do 
resultado final da empreitada Beat, que pouco se assemelha a uma composição 
popular do século XVIII. Ginsberg resolve então musicar as Canções de Inocência e 
Experiência. 

Em Canções de Inocência e Experiência, a estrutura dos versos segue o 
modelo das canções de ninar. De aparente simplicidade no plano da forma, o 
conteúdo exibe uma complexa rede de símbolos que demanda do leitor uma imersão 
para além do significado aparente e usual das palavras. E se Blake lança mão das 
figuras de linguagem e da sonoridade para produzir tamanho efeito interpretativo, 
as ilustrações presentes nos seus poemas, ao invés de restringir as possibilidades de 
interpretação, as ampliam, porque não se trata de representações meramente 
ilustrativas. São também elas um enigma a ser desvendado, constituindo outra 
espécie de texto que pede para ser desconstruído e desdobrado.  

A estrutura do poema e a sua harmonia eufônica é o que concede a sua 
musicalidade. A sonoridade das palavras e a maneira como são dispostas produzem 
uma melodia articulada, em que uma palavra depende da outra para criar 
significados semânticos e musicais. Na contagem de sílabas poéticas, as palavras 
estão ligadas umas às outras mais intimamente, conferindo ao texto o ritmo e a 
melodia próprios dos versos, além de possibilitar novos significados às palavras.  

Antes mesmo do álbum gravado por Allen Ginsberg e colaboradores, em 1969, 
foram encontradas aquelas que seriam as primeiras composições “não-clássicas” de 
um poema do Blake a serem registradas, que datam de 1965. Os poemas foram 
gravados pelo grupo The Fugs e são eles “Ah, Sunflower”, o mesmo ouvido por 
Ginsberg no fatídico encontro místico entre ele e Blake, no quarto em Harlem, e 
“How Sweet I Roamed From Field to Field” que, de acordo Benjamin Heath Malkin 
(Father’s Memoirs, 1806) foi um dos primeiros poemas escritos por Blake, quando 
ele tinha menos de 14 anos. 

O grupo The Fugs tinha como líder o poeta Beat Edward Sanders. Ele é 
considerado a ponte entre a geração Beatnik e os Hippies, que começam a surgir na 
década de 60. O The Fugs é fundado em 1964 e lança o primeiro álbum de estúdio 
em 1965, contendo dois poemas de William Blake. Em função dos muitos encontros 
e noitadas dos poetas da geração Beat, Edward Sanders e Allen Ginsberg se tornaram 
bons amigos e a troca intelectual entre eles foi muito intensa. Sanders conheceu o 
poeta William Blake via Ginsberg, que por sua vez foi apresentado ao bardo pelo Beat 
William Burroughs. A verve musical de Sanders, que o levou a fundar o The Fugs, 
trouxe também a necessidade de unir aquelas que eram suas duas paixões, a poesia 
e a música. Foi assim que ele acabou gravando os poemas do Blake no seu álbum de 
estreia “Oh, Sunflower” e “How Sweet I Roamed From Field to Field” musicados pelo 
próprio poeta. 

Mais tarde, no seu próprio trabalho musical, Ginsberg reuniu 22 poemas das 
Canções de Inocência e Experiência, gravados em 1969, em parceria com seu 
companheiro Peter Orlovsky e músicos convidados. É sabido que os 32 poemas 
restantes também foram gravados, mas não foram lançados pelo poeta. No álbum, 
Ginsberg canta, toca harmonium, finger cymbal, Tibetan thighbone trumpet e 
piano. Peter Orlovsky faz a segunda voz e os músicos convidados são responsáveis 
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pelos demais instrumentos, que incluem flauta, trompete, French horn, sinos, orgão, 
cravo, baixo elétrico, bateria, shekere, violão, guitarra elétrica, dentre outros. 

A variedade de instrumentos, alguns provenientes de outras culturas, a 
exemplo do shekere, além de outros que sequer existiam nos tempos de Blake, como 
a guitarra e o baixo elétrico, já é um indício de que a proposta de Ginsberg, ao 
contrário do que ele afirmava, não tinha que ver necessariamente com uma 
fidelidade absoluta. Ainda que se leve em conta apenas a melodia e não a execução, 
a ruptura estrutural atinge camadas fundamentais como o próprio verso, que tem os 
seus acentos e métrica alterados para servir à nova composição. Chris Mustazza 
ressalta que através da voz desafinada e por vezes fora de tempo de Ginsberg é 
possível identificar a presença simultânea da ideologia romântica e a rejeição 
modernista a ela, uma tensão que produz grande efeito estético e dialético. 

  Com isso, Ginsberg e Sanders tornam-se os precursores da extensa lista 
de versões blakeanas a romper com o modelo anterior de composições, baseado na 
tradição musical clássica, abrindo caminho para que outros artistas e compositores 
se apropriem daquilo que se convencionou canônico e encontrem a sua própria voz. 
A desleitura e releitura são alguns dos principais alicerces da contracultura na qual 
os poetas da geração beat se inserem, o que legitima o trabalho realizado por 
Ginsberg e Sanders ao trazer Blake para o seu próprio contexto cultural, afinal o que 
se espera da grande arte é a universalização dos microcosmos. A vida e obra de 
William Blake parecem sinalizar esse caminho. 

O efeito sinérgico que o som, a imagem e a palavra produzem faz de William 
Blake mais que um artista multissensorial. Ele é, em última instância, um alquimista 
faustiano cujos intentos apontam para a transcendência da própria arte e seus 
desígnios estéticos. Essa é uma das razões que conferem a Blake o epíteto de poeta 
visionário. Blake acredita que cada artista tem a responsabilidade de criar não 
apenas algo que seja fonte de prazer e contemplação, mas que traga consigo uma 
miríade de símbolos capazes de ressignificar a percepção que temos da realidade.  

Harold Bloom cita uma fala de Blake para ilustrar o status “larger than life” 
que ele confere à arte da representação:  

“Deveria a pintura", ele pergunta, "limitar-se à labuta sórdida de 
representação fac-símile da substância meramente mortal e perecível e não 
ser, como a poesia e a música são, elevada a sua própria esfera de invenção 
e concepção visionária? Não, não deve ser assim. Pintura, bem como a 
poesia e a música existem e exultam em pensamentos imortais.” (BLOOM, 
2008, p. 79) 9 

De maneira análoga, Ginsberg é um aspirante a visionário e, ao seguir os 
passos de Blake e musicar à sua maneira os poemas do poeta, legitima não apenas as 
ideias do movimento de contracultura, mas o seu lugar de mensageiro de William 
Blake, sendo o primeiro a trazer os poemas do bardo (que até então só haviam sido 
usados no domínio da música erudita) para a cultura popular através do estilo folk.   

Sobre a tríade de elementos fundamentais, a música é, certamente, o menos 
estudado, a despeito de sua relação direta com a palavra. É possível dizer que em 
termos de uso das obras literárias em composições musicais em língua inglesa, 
William Blake só perde para o seu homônimo Shakespeare, o que reflete a 
popularidade e crescente interesse em uma das figuras mais controversas da 

 
9 “Should painting be confined to the sordid drudgery of fac-simile representations of merely mortal 
and perishing substances and not be as poetry and music are, elevated to its proper sphere of 
inventtion and visionary conception! No, it shall not be so! Painting, as well as poetry and music, 
exists and exults in immortal thoughts.” 
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Inglaterra do séc. XVIII. Não obstante, esse fenômeno é relativamente recente, uma 
vez que antes do século XX Blake ainda não havia sido efetivamente “descoberto” no 
universo dos compositores. 

A composição de melodias e canções pode trazer contribuições valiosas acerca 
da musicalidade e da força lírica de uma obra. Quando o poeta é o próprio 
compositor, o significado original do poema lírico parece realizar-se, por dispor de 
acompanhamento musical. Keri Davies aponta que William Blake integra o grupo 
formado por Robert Bloomfield e John Clare de poetas conhecidos por terem cantado 
seus próprios poemas, remetendo aos tempos idos do Renascimento de Thomas 
Campion e John Dowland, quando poetas e músicos eram a mesma pessoa.  

Musicar uma obra é uma das infinitas possibilidades do que se fazer com ela, 
porque ela constitui a realidade, que é por si e em si a possibilidade oferecida pelo 
presente. A voz da poesia ao enunciar-se é originalmente musical. Antônio Jardim, 
em sua conferência Poética: o modo essencial de pronúncia do real, diz que “O 
poético é todo o tempo manifestação do real, o real posto em obra.” (JARDIM, 2011, 
p. 6) Ora, temos então na representação e na apresentação da poesia a palavra como 
manifestação do real. A palavra do poeta se lança para fora, tal qual o próprio 
significado original grego. Ao mesmo tempo em que essa palavra é de Blake, ela deixa 
de ser do poeta para apenas ser em si, pois se tomada por outro ela ganha novos 
matizes, tessituras, texturas e passa a ser outras coisas também.  

O vigor da obra se dá na sua força expressiva, na força de sua presença e de 
sua enunciação. Jardim ainda afirma que “Tudo que se pronuncia, se anuncia desde 
um modo de presença. Tudo que se anuncia é, e é como presença que o real permite 
e admite”. Trazer a poesia de William Blake para a contemporaneidade é chamar a 
sua presença não como figura histórica, mas como essência. A necessidade dessa 
presença tem o valor de legitimação de uma realidade que se encontra com a 
realização. Isso significa dizer que o Blake que aparece no século XX não é mais o 
visionário porque ele nada antecipa. Ele não mais fala sobre um futuro. Ele diz do 
presente, como as coisas são. O Blake do século XVIII é aquele que, na sua 
enunciação anuncia o que vem, presentificando o futuro. 

Muito se diz acerca da importância das reviravoltas históricas e das crises para 
suscitar o espírito criador latente através da crença no poder transformador e 
questionador da arte. A arte é, sobretudo, poética. Ela chama para o real. Ela traz o 
não-ser, aquilo que não existe, para a existência. É a voz que tudo proclama e traz 
assim as suas infindas possibilidades para a realidade. Quando falamos de realidade 
aqui, não falamos de realização. A realização diz respeito aos fatos, àquilo que se deu. 
A realidade é a possibilidade e por ser possibilidade, não é menos real. É o que se 
convencionou a chamar de real que desintegra o seu significado primeiro. 

Os trabalhos de Blake são originários de um tempo-espaço muito anterior 
àquele em que se dá a produção musical popular de sua obra. Isso não significaria 
dizer que o esperado é que o tempo da produção seja o mesmo da sua maior fruição 
e compreensão, especialmente para alguém considerado tão à frente de seu tempo. 
Ademais, a grande obra de arte é justamente aquela que é capaz de se presentificar e 
se fazer viver em qualquer tempo-espaço, porque trata de temas universais, 
sentimentos universais e da essência das coisas. 

O entrelaçamento da poesia e da música em Blake não é apenas um resgate da 
estrutura lírica primeva, é também uma estratégia mnêmica para que sua obra 
perdure. A clausura do cânon jamais o satisfaria porque restringe a sua obra a certa 
categoria de leitores e a cartilhas interpretativas. Na posição autodeclarada de 
profeta, ele quer ser ouvido por todos. E a música parece ser o melhor caminho. A 
voz de William Blake poderá ser ouvida até pelos ouvidos moucos, mas não estará 
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nas palavras inexatas. Sua poesia será refletida tal qual o tigre que descobre sua 
temível simetria ao mirar o espelho, mas jamais perderá a força de sua unicidade 
plural. 
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