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Relações discursivas nas sátiras a religiosos atribuídas a Gregório Matos
Guerra (1623 -1696)
A pesquisa de doutorado em andamento estuda as relações discursivas nas
sátiras a religiosos atribuídas ao poeta baiano Gregório de Matos (1623-1696),
com base na Teoria da Argumentação, de Chaïm Perelman e nos estudos do
grupo µ (Liège) sobre a retórica da poesia. No códice Rabelo, publicado por
James Amado (1968), há em torno de setenta sátiras contra religiosos.
Os textos do século XVII são ricos em figuras e dão a medida da agudeza do
enunciador. Na sátira barroca, a composição lógica é essencial, não é simples
jogo ornamental. Dentre as figuras, a metáfora será vista com atenção especial,
pois é uma das bases da poesia de engenho e agudeza.
A Nova Retórica, introduzida por Perelman, abre espaço para a análise dos textos
com vistas às teorias discursivas, sem abandonar os princípios da Retórica Antiga,
indispensáveis para o estudo dos textos do século XVII.
A teoria da
argumentação permite analisar a sátira do ponto de vista das técnicas que
provocam ou aumentam a adesão, sem o condicionamento do texto à sua forma
versificada.
A obra satírica de Gregório de Matos relata o desvario dos costumes da sociedade
colonial. O efeito cômico ou jocoso era uma ferramenta do enunciador agradar o
auditório. As análises deverão apresentar o caráter persuasivo das sátiras e
chegar à intenção do enunciador, ou seja, de agir sobre os outros através do
discurso.
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