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2.3 REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A LÍNGUA E IDENTIDADE 
JUDAICAS 

Identidade das línguas judaicas – o caso do “bagito” 

Eliana Rosa Langer 

A história linguística dos judeus reflete sua dispersão pelo mundo. 
Quando observamos o mais antigo livro judaico, a Bíblia, notamos que 
apenas uma língua jamais foi suficiente para esse povo. Os elementos 
hebraico e aramaico são parte do desenvolvimento ininterrupto do discurso 
e da escrita das línguas judaicas. Quando os judeus perderam sua pátria 
tornando-se um povo sem terra, foram naturalmente adotando a língua dos 
povos entre os quais foram viver, e agregaram às línguas elementos 
hebraico/aramaico ligados à religião e ao judaísmo. No entanto, o hebraico 
continuava a ser a língua das orações e das composições literárias. 

A diáspora levou os judeus a falarem línguas particulares, conforme o 
contexto em que viviam. Na Itália temos o mesmo fenômeno, apenas que 
ali nunca existiu uma língua judaica unitária. Em Livorno desenvolveu-se o 
“bagito”, uma língua composta de uma mescla de vozes antigas de regiões 
da Itália e de outras localidades. Neste trabalho eu reconto a história da 
formação do “bagito” e analiso sua identidade judaica. 

Alguns séculos antes da era cristã, o hebraico começou a dar espaço 
ao aramaico judaico que se espalhou por várias regiões da Ásia ocidental 
inclusive na Palestina. O aramaico aparece ao lado do hebraico em partes 
do livro de Ezra e Daniel. Quando a Bíblia começou a ser publicada, ao 
lado do hebraico, tivemos a tradução aramaica. O Talmude1, literatura que 
dá continuidade ao texto bíblico, é um monumento ao bilinguismo: hebraico 
aramaizado na Mishná2 e aramaico hebraizado na Guemará3. 

                                                 
1 Lei Oral – coletânea de textos legais sobre e interpretações bíblicas de autoria rabínica 
variada, reunidos numa obraescrita em hebraico e aramaico. 
2 O Talmude é composto de duas coletâneas distintas. Uma delas é a Mishná, textos legais 
judaicos escritos num hebraico que apresenta a influência do aramaico. 
3 A Guemará é a coletânea que juntamente com a Mishná compõe o Talmude. A Guemará é 
posterior à Mishná e foi escrito num aramaico que apresenta a influência do hebraico. 
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Os elementos hebraico e aramaico são parte do desenvolvimento 
ininterrupto do discurso e da escrita das línguas judaicas. Esses elementos 
conectados na esfera da religião e do judaísmo representam o estágio 
linguístico presente de um processo contínuo, calcado em estágios 
anteriores que se cristalizaram na linguagem bíblica, mishnaica, da 
guemará, do midrash,4 da liturgia etc. Os componentes hebraicos não são 
encontrados apenas no vocabulário, mas também, na morfologia e na 
sintaxe das línguas judaicas. No período talmúdico, o hebraico e o 
aramaico, as duas línguas judaicas, tornaram-se muito próximas. O 
aramaico falado atualmente por judeus que vivem na Pérsia ocidental e nos 
limites da Turquia e pelos samaritanos que habitam nas redondezas de 
Nablus e que falam um dialeto do aramaico ocidental, difere do aramaico 
falado por não judeus apenas pelas palavras hebraicas que permeiam seu 
falar. 

No entanto, não demorou muito para que o povo judeu se tornasse 
poliglota. Desde o tempo de Alexandre, o Grande, a cultura helênica 
exerceu grande influência sobre os judeus, tendo afetado não apenas seus 
costumes e seu pensamento, mas também sua língua. Palavras e frases 
gregas foram incorporadas ao vocabulário judaico. Bem antes do final do 
período do Segundo Templo, o grego judaico já havia sido adotado pelos 
judeus que viviam no mundo helenístico. 

Outra língua que teve uma influência grande sobre a história 
linguística judaica foi o latim. Dele originaram-se seis das línguas judaicas, 
paralelas às línguas românicas cristãs. Os judeus fixaram-se na Itália a 
partir do séc. I ou II da pré-história do século Cristão, depois, não muito 
mais tarde, foram para o sul da França e em seguida para o norte daquele 
país. Os judeus habitaram a região norte e sul da França e ali 
desenvolveram uma extensa literatura5 cujo idioma adotado era o provençal, 
idioma falado a sua volta com a escrita alfabética hebraica. Desse modo, é 
que nesses países surgiram o judeu italiano, o judeu provençal e o judeu 
francês. 

                                                 
4 Nome geral dado ao conjunto de alegorias e interpretações alegóricas do texto bíblico e das 
leis rabínicas. 
5 Comentários bíblicos de RASHI; Obras de Yossef Caro. 
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Os judeus da Sicília usavam o italiano, o grego, e o árabe, língua que 
foi adotada quando a ilha ficou sob o domínio árabe. Os primeiros 
habitantes de Corfú vieram da Grécia, em seguida a eles se juntaram os 
judeus vindos da região italiana de Apulia e mais tarde outros vieram de 
Portugal. Graças a essa migração, nas sinagogas de Corfti os hinos 
religiosos eram cantados em hebraico, em grego, em italiano e em 
português. 

Na Península Ibérica a história judaica data do séc. I. Ali se 
desenvolveu o catalão no leste, o português no oeste e em outras regiões 
surgiu o judeu espanhol que, depois da expulsão, foi levado pelos exilados 
para o norte da África, para o leste e para algumas regiões da Europa. Uma 
extensa literatura foi criada nessa língua que difere do espanhol falado pelos 
não judeus apenas pelas inserções de palavras árabes e pelo uso de termos 
arcaicos do espanhol da Península. 

A leste do território românico, na Germânia, um só idioma judaico 
foi gerado, o iídiche. A história judaica nessa região provavelmente teve 
início no séc. IX. No início da Idade Média, os judeus caracterizavam-se 
pela pureza do alemão que falavam, no entanto sua escrita era em caracteres 
hebraicos. A transcrição em caracteres hebraicos tornava possível às 
mulheres, jovens e pessoas que não fossem “letradas” ler e usufruir também 
da produção literária da época. Depois do séc. XIV, com o advento da peste 
negra, os judeus foram expulsos e levaram para a Polônia e para as terras 
eslavas sua língua. Os judeus vieram de todos os pontos da Alemanha e o 
contato entre eles introduziu peculiaridades de cada dialeto trazido. Na 
Polônia, sua língua foi preservada e, quando retornaram para a Alemanha 
no séc. XVII e XVIII, levaram de volta consigo seu alemão medieval 
modificado, não somente por outros dialetos alemães, mas também por um 
vasto conteúdo hebraico. A migração dos judeus durante esses dois séculos 
introduziu mudanças por onde eles passaram. Na Polônia, palavras 
polonesas foram incorporadas; na Holanda, palavras holandesas e na 
Turquia, palavras turcas. Esta era a língua judaica mais difundida. Antes do 
holocausto nazista, o iídiche era falado por ¾ de todo povo judeu e, 
atualmente, continua sendo falado por um grande número de judeus. 
Centenas de livros religiosos foram impressos em edições bilíngues. Para os 
judeus o bilinguismo era uma prática estabelecida, uma tradição. Seu guia 
foi a história judaica e há muito eles esqueceram o que significa cultura 
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monolingue, pois eles não vivenciaram um monolinguismo judaico por 
mais de dois mil anos. E, uma vez que cada uma das línguas judaicas é de 
certa forma multilingue, sua cultura continua sendo multilingue. 

No séc. XVII uma importante mudança linguística teve lugar no 
Oriente. Quando os árabes conquistaram uma grande parte da Ásia 
ocidental, sua religião, o islamismo, foi adotada pelos habitantes desses 
locais, e junto com ela sua língua e seu alfabeto. Os judeus também 
adotaram o árabe, mas não abandonaram sua religião e nem seu alfabeto. O 
árabe passou a ser a língua literária dos judeus do Oriente. Eles não apenas 
traduziam textos religiosos e litúrgicos, mas também produziam literatura 
sobre diversos temas (Maimônides, Yehuda Halevi, Ibn Ezra). No entanto, 
nem todos aqueles que abraçaram o islamismo adotaram a língua árabe. Nas 
terras do Iran, onde o persa era falado, os judeus desenvolveram o judeu 
persa; na Ásia Central eles desenvolveram o buchari; e na Geórgia, no sul 
do Cáucaso, encontramos uma língua judaica não semítica e não indo-
europeia, o gruzini. Muitas dessas línguas judaicas desapareceram quando 
nos sécs. XIX e XX a secularização afetou todas as línguas judaicas e o 
número de seus falantes diminuiu sensivelmente. 

Novas línguas vão se formando no curso da história e as causas são 
comuns a todo desenvolvimento linguístico: migração – envolvendo a 
separação do território da língua original; divergências – políticas através 
do crescimento de diferentes centros; mistura de população – através de 
conquistas ou de interpenetração pacífica. Destas causas apenas uma teve 
participação na história linguística judaica, a migração, ou seja, a dispersão 
dos judeus pela Ásia e Europa durante os séculos que cercaram o início da 
era cristã. 

A língua é uma função social de um grupo. O grupo judaico é uma 
criação da religião judaica e, portanto, as línguas judaicas são uma criação 
do fator de formação de grupo da religião. Há nas diferentes histórias das 
variedades judaicas a intervenção de um idêntico fator étnico de 
irredutibilidade religiosa que teria caracterizado a vida das comunidades 
judaicas da diáspora. Esta irredutibilidade ao mesmo tempo teria promovido 
e preservado as peculiaridades culturais e teria infundido nas línguas alguns 
aspectos específicos: o componente hebraico/aramaico, o uso do alfabeto 
hebraico e a ortografia talmúdica. E, ainda, teria mantido as línguas em uma 
constante relação dialética com as culturas circundantes. 
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A expulsão, a migração forçada, a dispersão geográfica e a 
segregação marcaram profundamente as comunidades asquenasitas6 e 
sefarditas7 a partir da Baixa Idade Média e contribuíram para o forte 
sentimento de solidariedade étnico-linguística dos falantes. Este 
sentimento de solidariedade simbólica e de fidelidade em relação aos 
respectivos instrumentos de comunicação se atenuou com a recente e 
progressiva integração dos judeus nas modernas cidades ocidentais. 

Até aqui falamos um pouco da história linguística dos judeus que 
resultou em diversos falares distintos entre si e, ao mesmo tempo, unidos 
por uma rede de identidade. 

Segundo alguns estudiosos,8 a designação correta para as diversas 
estruturas linguísticas dos judeus é “Línguas Judaicas”. Os termos: dialetos, 
jargões, línguas mistas, línguas corruptas etc. devem ser rejeitados em 
relação às línguas judaicas. 

Eles argumentam que uma estrutura linguística é classificada como 
dialeto, quando ela pertence ao centro cultural representado por tal língua. 
Isto é, uma estrutura judaica, cujo centro cultural é o judaísmo, não pode ser 
um dialeto de uma língua cujo ponto de foco é a cultura cristã ou islâmica. 

Ainda nessa linha, as línguas judaicas não podem ser classificadas 
como jargões, uma vez que se considera jargão um vocabulário restrito, 
usado por pessoas engajadas numa mesma ocupação, mas sendo que o 
mesmo não constitui o veículo geral de comunicação entre seus membros. 

Quanto às línguas judaicas serem mistas, não são mais e nem menos 
do que muitas outras línguas. Não são corrupções, pois cumprem sua 
função. Os indivíduos dos grupos judaicos comunicam-se entre si por meio 
de uma língua particular, e, quando uma estrutura linguística preenche sua 
função, ela não é uma corrupção. 

Seja lá qual for o nome que daremos a essas estruturas linguísticas, o 
fato é que “os dialetos são línguas que podem ser consideradas o espelho 

                                                 
6 Judeus oriundos da Europa Central e Oriental. 
7 Judeus oriundos da Península Ibérica. 
8 Salomon Asher e Schmuel Niger – Centro de Estudos Orientais e Africanos da 
Universidade de Londres. 

352 
 

onde se refletem as mil formas por meio das quais o espírito nacional, em 
sua infinita riqueza, se manifesta”.9 

Vamos focalizar agora a rede que une todos esses falares. As 
definições que em geral são dadas para “Línguas Judaicas” apontam para 
o importante papel que o hebraico desempenha nas mesmas. A definição 
mais amplamente aceita é aquela que leva em conta o uso do alfabeto 
hebraico e a presença do componente hebraico ou hebraico/aramaico, ao 
lado de outros componentes, do alemão, do eslavo, do espanhol, do árabe 
etc. A importância linguística do hebraico se deve ao seu papel histórico, 
cultural e sociológico. Assim sendo, entendemos que cada uma das 
línguas judaicas é um organismo constituído de várias peças distintas, 
dentre as quais o hebraico ocupa uma posição proeminente. 

Podemos distinguir entre duas funções diferentes para o hebraico e 
o hebraico/aramaico a partir do séc. II: 

a) Uma língua literária judaica internacional – trata-se de uma 
língua essencialmente escrita, mas conhecida também por sua dimensão 
oral, considerando-se a cantilação do texto sagrado. 

b) Parte integrante de diferentes línguas – o alfabeto em que as 
línguas judaicas foram escritas, e o material hebraico e aramaico que faz 
parte dessas línguas. 

Para os dois ilustres estudiosos das línguas judaicas, H. Rabin e S. 
Morag, a importância cultural do hebraico e do aramaico dentre as 
pessoas de comunidades judaicas é óbvia, ainda que haja dúvidas quanto 
ao fato das línguas judaicas constituírem ou não um fenômeno 
homogêneo. 

A existência de um extenso corpus linguístico de natureza variada, 
o processo histórico que levou a existência das línguas judaicas que 
compreende o componente hebraico/aramaico e finalmente a integração 
linguística entendida como “línguas em fusão”, constituem elementos a 
serem pesquisados para podermos entender a identidade linguística das 
línguas judaicas quando abordadas através do componente 
hebraico/aramaico. 

                                                 
9 Ascoli. 
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O componente hebraico das “línguas judaicas” tem sido bastante 
estudado e se sabe que há níveis distintos de integração. Há elementos 
linguísticos no hebraico que foram emprestados e integrados sem 
nenhuma mudança formal ou semântica, apenas com ajustes fonológicos e 
fonéticos, e outros elementos linguísticos que sofreram inúmeros 
desenvolvimentos autônomos. Algumas palavras hebraicas integradas nas 
línguas judaicas tiveram vida própria; a mesma palavra hebraica em 
diferentes línguas judaicas sofreram evoluções semânticas bastante 
distintas em cada uma dessas línguas. Outras palavras que possuem um 
significado primário adquiriram também outros significados bem distintos 
do seu significado primário. Há expressões bilíngues que ganharam uma 
nuance superlativa. 

Alguns pesquisadores veem o componente hebraico/aramaico das 
línguas judaicas como parte do processo de perpetuação, ou seja, de 
construção de uma identidade cultural e social. 

Do ponto de vista linguístico, são levantadas algumas questões: 
quais as categorias linguísticas do hebraico/aramaico que foram 
transferidas para cada uma das línguas judaicas? De que forma os 
elementos hebraicos foram morfologicamente integrados em cada uma das 
línguas judaicas? No entanto, as respostas não são simples e únicas, cada 
uma das línguas possui variante particular, uma vez que a naturalização 
do componente hebraico/aramaico é um processo que necessita da 
integração de dois pontos de vista, o linguístico e o sociolinguístico. 

O material lexical: palavras e expressões hebraicas e aramaicas 
emprestadas pelas línguas judaicas refletem os diferentes aspectos da vida 
tradicional judaica, no que tange à religião e ao convívio social entre 
judeus e seus pares, bem como entre judeus e a sociedade não judaica. Há 
uma relação entre o uso do vocabulário hebraico/aramaico e temas como: 
vida social e econômica, contexto histórico e geográfico, família e 
sexualidade, emoção e afeição. 

Na verdade, pouco se sabe sobre as inter-relações que existem entre 
o componente hebraico/aramaico e os outros componentes para que se 
forme uma língua judaica. 

A escrita hebraica se inclui como parte dos elementos hebraico e 
aramaico, porque discurso e escrita são independentes um do outro. No 
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entanto, a escrita constitui a evidência da base religiosa das línguas 
judaicas. É fato que o alfabeto no qual a língua é escrita, em geral, é 
determinado pela religião daqueles que a falam. O maltês, por exemplo, 
uma língua teoricamente árabe, é escrita em caracteres latinos, porque os 
malteses são um povo cristão que pertencem à Igreja Ocidental (Católica 
Romana). O mesmo acontece com os croatas que usam o alfabeto latino, 
enquanto os sérvios para a mesma língua usam o alfabeto cirílico – Igreja 
oriental da Europa (ortodoxa). O alfabeto arábico é usado pelas línguas 
mais heterogêneas: persa, turca otomana, curda etc. porque aqueles que 
falam essas línguas são muçulmanos. São raros os casos em que o fator 
religioso não constitui a causa do uso da escrita. 

As línguas judaicas apresentam uma estrutura lexical composta por 
três categorias principais: palavras hebraicas, palavras não hebraicas e 
estruturas compostas. A categoria das palavras hebraicas integradas nas 
línguas judaicas – Corpus Integrado (CI) – se divide em duas classes: o 
Corpus Clássico (CC) – léxico que não se modifica; e o léxico que sofre 
modificações tanto na forma quanto no sentido, mas mantém a estrutura 
do hebraico. A categoria das palavras não hebraicas se divide em palavras 
de procedência não judaica e palavras hebraicas mistas. E a categoria das 
estruturas compostas constitui um misto de hebraico com a língua 
vernácula, ou o contrário. 

S. Morag, apresenta o seguinte quadro sintetizando a estrutura 
lexical do campo semântico das línguas judaicas: 
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O processo de mudança semântica está ligado à transição do 
significado da esfera judaica (CC) para o uso generalizado. Isso acontece 
com a atribuição de um novo significado para uma frase ou palavra, que 
aparece nos escritos clássicos, atribuição essa resultante de um contato 
associativo com a ocorrência da frase na Bíblia, Talmude, Midrash etc. 

Quanto ao fenômeno de fusão, podemos falar em graus de fusão das 
formas dos elementos do CC que se fundiram ao vocabulário do CI. As 
formas fusionadas aparecem em todo tipo de linguagem judaica, inclusive 
nos dialetos. Alguns verbos derivados de raízes hebraicas se tornam parte 
integral do sistema gramatical da língua judaica. Outros verbos 
denominativos aparecem no CI no padrão do CC. A fusão das raízes 
hebraicas no sistema verbal dos dialetos é praticamente completa. 

Estruturas compostas 
Hebraico+vernáculo 

Palavras hebraicas CI Palavras 
não hebraicas 

Mudanças 
na forma 

Mudanças  
no significado 

Mudanças  
na forma e no significado 

(b) Palavras 
hebraicas em 
fusão 

(a) Palavras 
de procedência 
não judaica 

(a) CC 
Componentes 

Sem  
mudanças 

(b) 
Componentes 
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Quanto ao sistema nominal, o panorama é mais complexo e podemos 
perceber graus de harmonização entre o CI e o CC. A harmonização se dá 
em dois domínios, no fonológico e no morfológico. No domínio fonológico 
podemos notar a mudança da sílaba tônica (da última para a penúltima), 
além de mudanças vocálicas: o uso do padrão Ketálal/kitála no lugar do 
hebraico Katalá. 

No domínio da morfologia o fenômeno da harmonização pode ser 
classificado da seguinte forma10: 

1. Fusão morfológica externa – afixação de morfema dialetal e 
preservação da base do corpus clássico. 

a) uso do artigo dialetal e supressão do artigo hebraico 

b) uso do plural dialetal no termo hebraico 

c) uso do feminino dialetal 

2. Fusão morfológica interna – denota um impacto completo da 
estrutura gramatical do corpus integrado. A forma fica em completo acordo 
com a estrutura gramatical do dialeto. 

Estruturas compostas: é bem comum a formação de estruturas que 
consistem de um ou mais componentes hebraicos ou aramaicos, e um ou 
mais componentes não hebraicos, sendo que esses componentes têm o 
mesmo significado. O elemento hebraico pode ser tanto do CC como do CI. 
Uma estrutura composta pode ser formada combinando várias partes do 
discurso: 

a) substantivos 

b) adjetivos 

c) um adjetivo e um substantivo 

d) um substantivo e uma forma verbal 

e) formas verbais 

f) combinação de componentes inseparáveis 

                                                 
10 S. Morag. “The integrated corpus of Hebrew Elements”. Pág. 50-52. 
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Algumas palavras hebraicas servem como núcleo, ou seja, elas 
recorrem numa série de expressões e as partes restantes de cada uma das 
expressões consistem de uma ou mais palavras não hebraicas. 

 
Eliana Rosa Langer 

Professora de Lingua Hebraica/Universidade de São Paulo 
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Memórias, línguas e identidade. 

Identificação linguístico-cultural na condição judaica 

Esther Szuchman 

1. Introdução 

O presente estudo centra-se na temática da identidade linguistico-
cultural na condição judaica, ou seja, trata dos principais fatores que 
incidem sobre as filiações identitárias em seus processos de identificação e 
suas relações com a história, memória e linguagem. Quanto à natureza 
teórico-metodológica, filiamo-nos à escola francesa de análise de discurso. 

A nossa abordagem sobre os principais fatores que incidem no 
processo identidade/identificação linguístico-cultural será feita, portanto, à 
luz da perspectiva da Escola Francesa de Análise do Discurso, que tem 
como uma de suas distinções conceptuais fundamentais noções de 
intradiscurso/interdiscurso, formação discursiva/formação ideológica, 
sujeito sentido e memória. Nessa perspectiva, o discurso tem uma 
materialidade que é simultaneamente linguística e histórica. 

Vislumbramos os processos identificatórios na heterogeneidade, no 
esfacelamento, na dispersão das múltiplas vozes e dos múltiplos sentidos. A 
condição judaica tecida em seus desdobramentos contraditórios a partir de 
diferentes territórios geográficos, culturas, costumes, línguas e práticas 
religiosas, incluindo a liturgia da religião, produziu um corpo discursivo 
heterogêneo sobre o qual procuramos refletir. Em nosso movimento de 
análise buscamos os principais fatores que incidem no referido processo 
procurando evidenciar as relações entre a língua(gem) histórica e a 
memória. 

Sobre a questão da identidade afirmamos juntamente com Orlandi 
(2002): “A identidade é um movimento na história, ela não é homogênea e 
ela se transforma”. Não há identidades fixas e categóricas. “Esta é uma 
ilusão – a da identidade imóvel – que, se de um lado é parte do imaginário 
que nos garante uma unidade necessária nos processos identitários, por 
outro lado é ponto de ancoragem de preconceitos e de processos de 
exclusão”. (Orlandi, 2002 p.204) ou, como bem diz S. Simon, “a identidade 
cultural não é jamais um dado” (apud Robin, 1993). 




