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Este trabalho tem como suporte teórico a análise do discurso tal 
como concebida por Pêcheux, na França, na segunda metade do século 
XX, estudada no Brasil por vários grupos de pesquisa, entre eles o grupo 
da professora Eni Orlandi. O corpus empírico deste trabalho é o prefácio 
de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira para o livro A Tradução Vivida, 
de Paulo Rónai, lançado em 1975. Esse prefácio nos apresentou especial 
interesse por reunir esses dois nomes relevantes do mundo das letras bra-
sileiras na historicidade da tradução. Para abordá-lo através da análise do 
discurso, foram feitos alguns recortes de sequências discursivas em torno 
dos sentidos de brasileiro/estrangeiro; língua nacional/língua estrangeira. 
Tais recortes indicam "características dos processos de significação 
(ORLANDI, 2003, p. 11) e podem suscitar outros recortes como objeto 
de observação dos processos discursivos, funcionando como chaves de 
nosso procedimento analítico. Ao longo da análise dos recortes foi se 
construindo uma compreensão dos sentidos atribuídos à brasilidade de 
Paulo Rónai. O que o faz verdadeiramente brasileiro? Somos confronta-
dos por um embate político envolvendo o saber linguístico de Paulo Ró-
nai. Segundo Aurélio, o húngaro Paulo Rónai é um verdadeiro brasileiro 
porque entende a linguagem do povo alagoano quando viaja nos bondes 
da cidade do Rio de Janeiro de sua época, conversando com os nordesti-
nos como se fosse um deles. E, além disso, Paulo Rónai conquista seu 
status de brasileiro porque escreve como um mestre da literatura, dese-
nhando seus textos dentro do maior rigor dos cânones da língua culta. É 
alagoano e brasileiro. Fala com o povo na sua língua (dos nordestinos), 
mas ao mesmo tempo demonstra domínio da língua nacional, da língua 
portuguesa do Brasil. Não há como não se assinalar o aspecto político 
dos sentidos atribuídos às línguas aí expressos. 


