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1. RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa a respeito de traços estilísticos encontrados em alguns 

poemas de Antonio Carlos Secchin selecionados do livro Todos os Ventos, de 2002. 

Poeta contemporâneo que ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, o 

autor possui grande mérito literário já tendo sido estudado por alguns importantes 

nomes da literatura brasileira como Alfredo Bosi e Ivan Junqueira. A relevância da 

temática dos elementos para a produção artística levou à escolha dos poemas para 

estudo. Eles são analisados com o enfoque estilístico, que visa à apreensão dos 

elementos expressivos da língua passiveis de produzir determinadas sensações no 

leitor. Portanto, este trabalho visa estudar quais efeitos são provocados naquele que 

lê os poemas analisados, levando em consideração a sonoridade, a palavra, a sintaxe, 

a semântica, os diálogos intertextuais, enfim, a relação entre os elementos linguísticos 

e os efeitos de sentido na obra de Secchin, com o objetivo de contribuir para o 

mapeamento do estilo do autor.  

2. INTRODUÇÃO 

O texto literário é plurissignificativo e se constrói por meio de inúmeras figuras de 

linguagens. A metáfora consiste na criação de uma imagem por meio da fusão de dois 

elementos em que um é o outro. Quanto mais detalhada a metáfora, mais concreta a 

imagem se torna (BALLY apud MARTINS, 2012). O texto lírico, a poesia, é 

essencialmente metafórico, sendo tal característica responsável pela melodia e beleza 

do poema. 

Saber ler poesia e interpretá-la é uma tarefa difícil e exige do leitor uma série de 

reflexões que uma simples leitura dinâmica não permitiria. Mergulhar neste universo 

e buscar, através de uma pesquisa bibliográfica, identificar quais traços estilísticos 

podem ser encontrados na poesia dos quatro elementos de Secchin é o que pretende 

este estudo, que tem como corpus de análise cinco poemas do livro “Todos os ventos”, 

de Antônio Carlos Secchin, considerado um “poeta de poetas e um crítico de poetas” 

(JUNQUEIRA, apud FARIA; NETO, 2013, p. 383). Sua erudição de bibliófilo faz com 

que sua crítica seja séria e precisa. Sua poesia é concisa e reflete anos de estudo em 

Literatura Brasileira. 

3. OBJETIVOS 

Observar os recursos expressivos mais usados para determinar o que é 

característico do estilo do autor.  

 



4. METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, para conhecer a fortuna 

crítica de Secchin, além do estudo sobre o método de análise estilística. Os poemas 

do corpus têm sido lidos e relidos, com enfoque sobre a expressividade sonora, lexical, 

sintática, semântica e discursiva, visando verificar a relação entre estrutura formal e 

efeito de sentido. Os recursos expressivos mais recorrentes contribuirão para a 

descrição do estilo do autor.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Um dos poemas analisados é “Elementos”: “O real é miragem consentida, / 

engrenagem da voragem, / língua iludida da linguagem / contra o espaço que não 

peço. / O real é meu excesso.” (SECCHIN, 2002, p.97). Esse poema foi dedicado a 

Ronaldes de Melo e Souza, que estudou o poeta alemão Rilke, o qual entende que a 

existência consiste em um dualismo antagônico em que as ideias opostas são 

propriamente necessárias para a confecção da realidade. Sendo assim, o ser existe 

porque convive com o não ser. Para ele, uma coisa existe porque pode deixar de 

existir. (SOUZA, 2004 p. 191-205) 

 No que diz respeito à estilística do som, é possível observarmos aliterações em 

/S/ e//, as quais imitam o som do vento. Além disso, a assonância em /a/ nos dá a 

ideia de amplitude e grandeza. Aliterações em /m/ e /n/ revelam a ideia de 

continuidade; ciclo. É exatamente porque o autor escolheu estas palavras e não outras 

que podemos dizer que, ao lermos o poema, percebemos a imagem do vento 

representada pelos sons acima descritos.  

 Composto por uma rima ABBCC, o poema apresenta um enjambement dos 4 

primeiros versos. O deslizamento dos versos retoma à sensação de fluidez presente 

no elemento água. 

 O léxico também contribui para a formação do sentido. A engrenagem consiste 

numa ferramenta responsável pelo funcionamento de um todo. Ela se une à ideia de 

voragem, que está ligada ao perigo, risco, abismo, inferno (no contexto religioso). 

Além disso voragem também se refere a redemoinho e assim é possível encontrar 

neste verso dois elementos: o ar e o fogo. 

Tanto a primeira oração quanto a última – e esta ‘coincide’ com o último verso 

– buscam definir o que vem a ser o “real”. São encontrados neste poema os principais 

temas que irão permear os outros que seguem, quais sejam: a palavra, a linguagem 

e a busca de afirmação do sujeito.  



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Encontramos em todos os cinco poemas, que se encontram em processo de 

análise, o desejo de se conhecer, se encontrar e por fim se definir. Envoltos por uma 

temática que é responsável por inúmeros questionamentos do homem desde o início 

do mundo. Os textos analisados se destacam pela presença de subjetividade 

marcante, esta que nos permite pensar em uma busca pelo “eu”, o encontro de si 

mesmo, que tem como base os quatro elementos. O uso do verso livre como 

ferramenta de expressividade se associa às imagens da ´água’, do ‘fogo’, da ‘terra’ e 

do ‘ar’. Observamos ainda que o poeta dialoga precisa e incrivelmente diretamente 

com aqueles a quem seus poemas foram dedicados. 
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