
 

 
 
SEDUÇÃO E PODER NA RETÓRICA SATÂNICA DE O CASAMENTO DO CÉU E DO 
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Resumo: O trabalho tem como objetivo compreender as representações que foram elaboradas 
em torno da figura do diabo na obra O casamento do céu e do inferno (1790) de William Blake. 
Os textos que compõem a obra foram escritos em estilo bíblico. Blake elegeu as palavras 
Energia e Razão para tecer sentidos em relação a Satanás e Deus. O vocábulo Energia 
caracteriza o diabo como propulsor de liberdade e de realização de desejos. Por outro lado, a 
palavra Razão representará a coerção que os preceitos religiosos impõem aos indivíduos. Desse 
modo, a personagem demoníaca será portadora do propósito de criticar os dogmas cristãos que, 
na visão de Blake, ceifam a emancipação do homem ante a existência.  
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 Se há algo que possui relevo na arte do escritor, tipógrafo, gravador e pintor inglês 

William Blake são os questionamentos aos dogmas cristãos, seja por meio da literatura 

ou das pinturas que produziu ao longo de sua trajetória. Dentre as obras que o autor 

engendrou, pode-se destacar: Canções de inocência (1789), O casamento do céu e do 

inferno (1790), Uma canção de liberdade (poema de 1792) e Canções de experiência 

(1794).  

Desde a infância, o autor demonstrou interesse pela leitura da Bíblia, sendo que, na 

adolescência, dedicou-se a redigir e a ilustrar os poemas que compunha. Além dos 

textos bíblicos, Blake também apreciou ler obras de filósofos, romancistas e teólogos. 

Outro episódio que despertou a imaginação criativa do autor é que, em diversas ocasiões 

de seu cotidiano, afirmou ter visualizado anjos e outras figuras celestiais. Experiências 

que impulsionaram Blake a receber luzes que potencializaram o seu fazer artístico.  

As habilidades artísticas se aprimoraram ainda mais quando, aos 14 anos de idade, 

se tornou aluno do renomado estampador James Basire. Em 1788, Blake resolveu se 

tornar um dos seguidores da igreja criada pelo sueco Emanuel Swedenborg. Os 

preceitos que orientavam a igreja de Swedenborg baseavam-se por um viés conservador 

e pela noção de que o mundo estaria dividido entre o Bem (céu) e o Mal (inferno). 

Definições que Blake veementemente discordava e que foram ironizadas e criticadas 

por intermédio da retórica do protagonista de O casamento do céu e do inferno: 

Agora ouçam um simples fato: Swedenborg nunca escreveu uma 
única verdade nova. Agora ouçam outro: Ele escreveu todas as antigas 
falsidades. E agora ouçam a razão: Ele conversava com os Anjos que 
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são todos religiosos, e não com os Demônios, que odeiam a religião, 
por ser incapaz disso devido às suas noções preconceituosas. De modo 
que os escritos de Swedenborg não passam de uma recapitulação de 
opiniões superficiais e de uma análise das mais sublimes, mas nada 
além disso (Blake, 2010, p. 57). 

 As vivências que foram comentadas avivaram em Blake um olhar crítico aos 

ensinamentos que herdou ao conviver em um contexto que imperava a observância aos 

princípios cristãos no século XVIII. Nesse período, o imaginário do homem europeu 

nutria imensa deferência as doutrinas da Igreja Católica, uma vez que esta utilizava o 

seu poderio para estabelecer hábitos, conceitos, crenças e até o modo de interpretar a 

realidade, inclusive para explicar os incidentes que advinham de fenômenos naturais. 

No que concerne aos acasos da natureza, Nogueira esclarece: 

Desprovidos dos conhecimentos necessários para compreender as leis 
que regem o Universo, os primeiros cristãos – da mesma maneira que 
anteriormente, os pagãos – faziam intervir, em todos os fenômenos da 
Natureza, forças sobrenaturais. Segundo o seu caráter benéfico ou 
maléfico, os fenômenos naturais eram atribuídos ora ao equilíbrio 
divino guardado pelos anjos, ora à tentativa de subversão dessa ordem 
pelos demônios [...] (NOGUEIRA, 1986, p. 23). 
 

Ao se dedicar a pintura e a leitura, especialmente em relação aos textos que 

compõem a sagrada escritura, tornou-se indeclinável para Blake utilizar referências 

bíblicas no processo de criação de sua arte literária e visual. Dentre as inúmeras 

ilustrações que engendrou, estão as que foram criadas para retratar textos da Bíblia, 

como: O livro de Jó, que pertence ao Primeiro Testamento. Ademais, William Blake 

também ilustrou a obra literária A divina comédia do italiano Dante Alighieri.  

 No tocante a propagação do Cristianismo, a Igreja Católica empenhou esforços 

com a finalidade de fortalecer a ascendência e o poder que exercia sobre a consciência 

dos seus fiéis. Os líderes católicos compreenderam ser necessário eleger um símbolo 

que se colocaria como sendo o antagonista do bem-estar do homem. Em harmonia com 

essa compreensão, ao longo dos primeiros séculos, paulatinamente solidificou-se o 

conceito de que “[...] o Espírito do Mal passa a integrar o dogma central do 

cristianismo, ou seja, o da queda do homem, do pecado original e da redenção pela 

morte do Messias na cruz” (NOGUEIRA, 1986, p. 20).  

Nesse sentido, o livro sagrado cristão, mormente no Primeiro Testamento, refere-

se ao diabo como o agente das circunstâncias que causam o mal e a infelicidade. 

Igualmente, sugere uma obstinada batalha em que o Bem empreende esforços para 
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conter o Mal. Conjunturas que também receberão menções nas narrativas do Segundo 

Testamento a partir da escrita dos Evangelhos, do livro dos Atos dos Apóstolos, das 

Cartas de São Paulo e do livro do Apocalipse.  

Conforme assinala o pesquisador Carlos Nogueira (1986), o Cristianismo, 

sobretudo na Idade Média, ao se consolidar como a religião mais influente e poderosa 

no mundo ocidental, erigiu as ações e os comportamentos que configurariam a presença 

do diabo como entidade causadora das desventuras acontecidas aos indivíduos.  

Exemplo do raciocínio mencionado acima está na presunção de que o demônio foi 

um dos responsáveis por um dos mais nefastos surtos de doenças da história, qual seja: 

a Peste Negra. A pandemia citada vitimou pelo menos um terço da população na Europa 

entre os anos de 1346 e 1353. No pensamento popular, a voracidade e a disseminação 

da Peste Negra era uma punição aos que viviam cometendo pecados. 

Nessa lógica, ao diabo foi deferida a culpabilidade pelos fatos e as manifestações 

que conduziam o homem a se distanciar da observância aos dez mandamentos e por 

consequência a praticar transgressões, como as que compõem os sete pecados capitais: 

inveja, luxúria, ira, gula, avareza, preguiça e soberba. Em vista disso, Nogueira ressalta 

que Satanás  

[...] encarna todos os obstáculos, não à sobrevivência do povo 
escolhido, mas à possibilidade da vida eterna no Paraíso. 
Ultrapassando uma consciência nacional, o Demônio, como o pai da 
desobediência, coloca o problema de modo muito mais universal: a 
livre opção de todos e cada um dos homens entre o Bem e o Mal 
(NOGUEIRA, 1986, p. 18). 
 

Entendimento que passará a ser contestado a partir do final do século XVIII e 

início do século XIX, principalmente com o surgimento da Revolução Francesa e do 

Romantismo. Aliado a esses acontecimentos, eclodirá protestos contra a monarquia e/ou 

a Igreja Católica em favor da liberdade. Essas circunstâncias não ficaram alheias aos 

intelectuais e artistas de variados segmentos, haja vista a adesão a imagem demoníaca 

no intento de reforçar os anseios revolucionários.  

Santos e Tavares (2014) relatam que no século XVIII e início do XIX, as 

representações elaboradas sobre a figura demoníaca cristalizou um movimento que 

posteriormente seria denominado como Matriz Cultural: 

Esta matriz seria formada por três diferentes instâncias: a primeira 
delas, religiosa, na qual ocorre o declínio da crença na existência do 
diabo e o ressurgimento dessa figura como símbolo ideológico e 
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artístico. A segunda envolve as apropriações políticas que a figura 
demoníaca recebeu de revolucionários e conservadores durante os 
anos da Revolução Francesa. A terceira, por fim, diz respeito às 
interpretações de Satã a partir da obra Paraíso perdido (1667), de 
John Milton, trazendo o anjo envolto numa aura de heroísmo épico e 
libertador, em contraste com o que seria a opressiva figura divina 
(SANTOS; TAVARES, 2014, p. 124). 

Nessa perspectiva, o engajamento de artistas e intelectuais culminou na feitura de 

projetos que delinearam Satanás com conotações que o conduziram a se tornar um signo 

que representou estilos de viver pautados em resistências às opressões e às normas 

ditadas pela Igreja e pela Monarquia. Por esse ângulo: 

O Diabo passa a representar a rebelião contra a fé e a moral 
tradicional, representando a revolta do homem, mas com a aceitação 
do sofrimento porque este é uma fonte purificadora do espírito, uma 
nobreza moral, da qual só pode surgir a bem da humanidade. E o 
demoníaco torna-se o símbolo do Romantismo: demoníaco como 
paixão, como terror do desconhecido, como descoberta do lado 
irracional existente no homem: a explosão da imaginação contra os 
obstáculos excessivos da consciência e das leis (NOGUEIRA, 1986, p. 
81). 
 

Cônscio e questionador dessa realidade, William Blake, em O casamento do céu e 

do inferno, elaborou representações que advogam por uma ideia de rompimento com as 

visões religiosas e políticas vigentes em sua época. O autor delega ao diabo o 

protagonismo da obra. Satanás é apresentado como figura revolucionária, propulsor de 

energia criativa e de liberdade.  

Ao longo da narrativa, Blake elege as palavras Energia e Razão para tecer 

compreensões sobre Satanás e Deus em O casamento do céu e do inferno. O vocábulo 

Energia concebe ao diabo uma representação que o molda como uma entidade que 

direcionará o homem a realizar desejos e também ao empoderamento ante a submissão 

imposta pelos preceitos religiosos.  

Por outro lado, William Blake confere a figura divina características que a 

apresentam como uma entidade arbitrária e opressora. Para o autor inglês, as doutrinas 

religiosas são responsáveis pelas inibições do potencial do homem. No que diz respeito 

a isso, Blake elege o vocábulo Razão para retratar Deus como um ser passivo, racional, 

opressor e limitador. 

Em diversos capítulos de O casamento do céu e do inferno, William Blake 

constrói questionamentos em torno da ideia de dualidade do ser, e também em relação 
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aos dogmas cristãos, como Céu e Inferno, Bem e Mal, Deus e Diabo. O céu e o inferno 

são apresentados como mundos interiores ao homem, inerentes e necessários à condição 

humana, conforme está expresso no discurso da personagem demoníaca: 

Sem contrários não há progresso. Atração e Repulsão, Razão e 
Energia, Amor e Ódio, são necessários à existência humana. Desses 
contrários decorre o que os religiosos chamam de o Bem e o Mal. 
Bem o passivo que obedece à Razão. Mal o ativo que emana da 
energia. O Bem é o céu. O mal, o inferno (Blake, 2010, p. 21). 

Ainda em torno das ideias sobre as dualidades que recobrem o cristianismo, no 

capítulo intitulado como Chapa 4, o protagonista da obra esmera em manter uma 

performance oral que não apenas conteste os princípios da fé cristã, mas que também 

cative os indivíduos a exercerem a sua liberdade: 

Todas as Bíblias ou códigos sagrados tem sido as causas dos seguintes 
erros: 
1. Que o homem possui dois princípios reais de existência: um corpo e 
uma alma. 
2. Que a Energia, chamada o Mal, provém apenas do Corpo, e que a 
Razão, chamada o Bem, apenas da alma. 
3. Que Deus atormentará o Homem na Eternidade por ter seguido suas 
energias. 
Mas os seguintes contrários a estes são verdadeiros: 
1. O homem não tem um corpo distinto de sua alma, pois o que se 
chama corpo é uma porção da alma discernida pelos cinco Sentidos, as 
principais entradas da Alma em nosso tempo. 
2. A energia é a única vida e emana do corpo, e a Razão é o limite ou 
círculo exterior da Energia. 
3. A energia é o Eterno Deleite (Blake, 2010, p. 23). 

Essas ponderações expõem que o discurso de Satanás é permeado pela aspiração 

em refutar o dualismo que há entre corpo e alma. A retórica da personagem protagonista 

provoca os indivíduos a insurgirem contra os padrões religiosos e também a construírem 

o próprio universo. Blake fornece a sensação de que a voz demoníaca emerge ante o 

silêncio que a religião intenta impor. Em vista disso, Zumthor (2005) explica que no 

momento em que uma fala irrompe o silêncio entrelaça-se 

[...] os laços com uma porção de realidades que escapam à nossa 
atenção despertada; ela assume os valores profundos que vão em 
seguida, em todas as suas atividades, dar cor àquilo que, por seu 
intermédio, é dito ou cantado (ZUMTHOR, 2005, p. 63).  
 

A retórica do protagonista é guiada pelo ímpeto de encorajar os indivíduos a 

serem os próprios promotores da direção do percurso de suas existências. Outrossim, o 

diabo faz um convite a ignorar os possíveis castigos àqueles que não enveredarem pelos 
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caminhos religiosos. Destarte, o autor confere um tom de sedução e de poder ao 

discurso demoníaco, uma vez que praticamente incita o homem a viver na plenitude da 

autonomia de seus pensamentos e ações.  

Na seção Chapa 5, o discurso da personagem satânica denuncia que todos aqueles 

que seguem à Razão estão fadados a viver uma vida condicionada a submissão e a 

permanecer limitados ante as vicissitudes da existência. Ademais, no capítulo 

mencionado, outra vertente que obtém relevo é o diálogo intertextual estabelecido com 

a Bíblia. Ao final, William Blake tece, por meio da performance oral do diabo, uma 

alusão ao Evangelho. Assim assevera o protagonista:  

Isto é mostrado no Evangelho, em que ele roga ao Pai que envie o 
confortador ou Desejo para que a Razão possa ter ideias com que se 
recompor, não sendo o Jeová da Bíblia outro senão o que habita as 
chamas ardentes (Blake, 2010, p. 25).  
 

O fragmento citado é uma releitura da seguinte passagem do Evangelho de São 

João, na qual Jesus Cristo declara:  

Então, eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro Advogado, para que 
permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o 
mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o 
conhecem, porque ele mora com vocês, e estes com vocês (BÍBLIA 
SAGRADA, 1990, p. 1376). 
 

Outro diálogo intertextual que pode ser inferido da obra de Blake em relação aos 

textos bíblicos é o capítulo intitulado como Provérbios do inferno. A leitura das 

sentenças do capítulo supracitado permite interpretar ideias acerca da retórica de poder e 

de sedução do diabo para com os seus interlocutores. Segundo Santos e Tavares (2014), 

nos provérbios do inferno, há afirmações que incitam reflexões para desconstruir 

arbítrios da cultura tradicional e repressiva que perpassava o século XVIII. Visões que 

podem ser assimiladas nas seguintes ponderações do discurso demoníaco: 

O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria.  
A prudência é uma solteirona rica e feia cortejada pela incapacidade. 
O que hoje está provado não passava ontem de imaginação.  
[...] Os tigres da ira são mais sábios que os cavalos da instrução 
(BLAKE, 2010, p. 29-31). 
 

Na seção Uma visão memorável, há mais um diálogo intertextual entre a obra de 

Blake e os textos bíblicos. Nesse capítulo, há referências aos provérbios da Bíblia e 

também a personagens bíblicos, como: Jesus Cristo e os profetas Ezequiel, Isaías e 
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Elias. As descrições das imagens são apresentadas de forma que remetem ao estilo 

textual do livro do Apocalipse (Segundo Testamento da Bíblia).  

A narrativa do capítulo revela requintes de sedução presentes no discurso 

demoníaco, especialmente ao exaltar a valorização da liberdade e a negação na crença 

em uma divindade. O teor do capítulo traz o encontro em que um anjo adverte o 

narrador (diabo) dos riscos de condenação devido aos caminhos trilhados fora dos 

padrões religiosos. O anjo conduz o protagonista ao lugar em que seria a sua sina eterna, 

isto é, o inferno.  

Entretanto, após uma explosão, o anjo desaparece da presença do personagem 

protagonista. Ao se livrar do anjo, Satanás declara que tornou-se possível criar o seu 

próprio horizonte, garantindo independência de imaginação. O protagonista descreve as 

imagens que visualizou:  

O anjo meu amigo subiu de sua estação para o moinho; permaneci 
sozinho, e então a aparição já não estava lá e me vi sentado numa 
aprazível encosta às margens de um rio, ao luar, ouvindo um harpista 
que cantava ao som de sua harpa, e seu tema era: O homem que nunca 
muda de opinião é como a água estagnada, e engendra os répteis da 
mente (BLAKE, 2010, p. 51). 
 

 William Blake, por meio da retórica do protagonista, ratifica que permanecer 

refém da Razão significa rejeitar experiências que conduzam o homem a exercer o livre 

arbítrio. Além disso, obedecer à Razão significa temer e limitar a existência às 

condenações advindas das leis postuladas por uma religião.  

Ao se analisar o encontro do anjo com Satanás, é possível aventar a hipótese de 

que o protagonista além de utilizar o discurso para firmar as suas colocações, também 

detém uma presença física que se impõe, dado que  

[...] a voz ultrapassa em muito a gama extremamente estreita dos 
efeitos gráficos que a língua utiliza. Assim, a voz, utilizando a 
linguagem para dizer alguma coisa, se diz a si própria, se coloca como 
uma presença (ZUMTHOR, 2005, p. 63). 
 

Durante os capítulos que compõem O casamento do céu e do inferno, o discurso 

da personagem satânica impele os interlocutores a aderirem experiências que 

oportunizem o deleite de viver em plenitude a liberdade. Nessa acepção, Blake, na obra 

em questão, imprime uma vigorosa comunicação que galvaniza o poder do diabo em 

ofertar benesses aos que o seguirem. Por outro lado, também confronta o autoritarismo 

do discurso religioso, o qual, Citelli (2002) classifica da seguinte maneira:  
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Uma das formações discursivas mais explicitamente persuasivas é a 
religiosa: aqui o paroxismo autoritário chega a tal grau de requinte que 
o eu enunciador não pode ser questionado, visto ou analisado; é ao 
mesmo tempo o tudo e o nada. A voz de Deus plasmará todas as 
outras vozes, inclusive a daquele que fala em seu nome: o pastor 
(CITELLI, 2002, p. 69).  
 

Em consonância com essa ótica, Blake considerava que a religião interferia 

negativamente no comportamento do homem, seja na esfera política, cultural, 

econômica e social. Devido a esse entendimento, na obra em questão, o sentido de 

regulação da existência do homem está vinculado ao vocábulo Razão. No entanto, a 

palavra Energia representa a tenacidade do poder e do discurso de persuasão que reveste 

o diabo com nuances de supremacia. Características que tornam a personagem 

demoníaca apta a saciar os prazeres terrenos. Na seção Chapa 16, Satanás argumenta:  

Os gigantes que formaram este mundo em sua existência sensorial e 
agora parecem viver acorrentados são na verdade as causas de sua 
vida e as fontes de toda atividade, mas as cadeias são a astúcia das 
mentes fracas e dóceis, que têm o poder de resistir à energia. De 
acordo com o provérbio, o fraco em coragem é forte em astúcia. 
Assim, uma porção do ser é o Prolífico. A outra, o Devorador: ao 
devorador parece que o produtor está acorrentado, mas não é assim, 
ele apenas toma porções de existência e imagina que é o todo. Mas o 
prolífico deixaria de ser Prolífico se o Devorador como um mar não 
absorvesse o excesso de seus prazeres. Alguns dirão: “Não é Deus o 
único Prolífico?” Respondo: Deus só Age e É, nos seres viventes ou 
Homens. Essas duas classes de homens estão sempre sobre a terra, e 
deveriam ser inimigas; quem quer tente reconciliá-los busca destruir a 
existência. A Religião é um empenho de reconciliá-los (BLAKE, 
2010, p. 47). 

 

No excerto acima, o discurso satânico advoga pela ideia de que há dois modelos 

de indivíduos: O Prolífico e o Devorador. O homem prolífico é o que se apodera e se 

deixa nortear pela Energia, a qual concebe possibilidades de escolhas perante a vida. O 

prolífico não está refém dos paradigmas de coerção do devorador, isto é, de Deus. A 

retórica demoníaca argumenta que Deus está à espreita para devorar qualquer 

movimento que possa levar o homem a se emancipar. Em vista disso, Santos e Tavares 

enfatizam que:  

[...] o Prolífero é aquele que tem justamente a capacidade de imaginar, 
o que retoma a figuração do Desejo na obra, ou seja, a figura satânica 
presente em Matrimônio. Poder-se-ia inferir que este é o meio pelo 
qual a Energia flui, pois é o desejo do homem que o impulsiona, a 
sede inegável e incontestável pela libertação, seja da igreja, dos 
monarquistas [...] (SANTOS; TAVARES, 2014, p. 137). 
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Ao se analisar o fragmento citado e os demais textos que compõem O casamento 

do céu e do inferno, torna-se plausível assimilar que Blake teceu a performance oral do 

protagonista com qualidades que corroboram o poder de convencimento do diabo. 

Citelli (2002) explica que o discurso de persuasão se caracteriza de recursos retóricos 

que objetivam convencer ou modificar hábitos e conceitos consolidados. No que se 

refere a isso, o judiciário, as forças armadas, a igreja e outros setores que exercem poder 

na sociedade transmitem comunicações permeadas por signos fechados. 

Nessa concepção, em O casamento do céu e do inferno, Blake utiliza artifícios 

retóricos que potencializarão o discurso do protagonista, como: a utilização da 

linguagem no modo imperativo e a inserção de metáforas e paráfrases para com os 

textos bíblicos. Qualidades que funcionam como operadores no intento de favorecer os 

requintes de poder e de sedução que revestem a retórica de convencimento de Satanás. 

Ao urdir os personagens e os temas de O casamento do céu e do inferno, William 

Blake desmistificou os dogmas cristãos que outrora eram tidos como anátema. Ademais, 

o autor inglês ironizou e contestou as crenças e as tradições religiosas que descrevem o 

demônio como uma criatura perversa, medonha e tenebrosa.  

Ao caracterizar o diabo com uma retórica que almejou transmitir sedução e poder, 

Blake proporcionou novos sentidos à figura satânica, apresentando-a como mediadora 

de realização de desejos, guiando o homem a liberdade e ao empoderamento. Por 

conseguinte, colaborou com os ideais revolucionários que perpassaram os séculos XVIII 

e XIX. Ideais que fomentaram esforços para combater o contexto político e religioso da 

época, contestando a pobreza, a desigualdade, o poder da igreja e do estado. 
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