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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). 
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2. Percurso histórico 

A história do povo judeu segundo Dubnov (1953) é marcada por dois 
grandes períodos históricos. A primeira época da história do povo judeu 
(século XIX a.C. a VI d.C.) caracterizou-se como época Bíblica e 
Talmúdica, quando o povo vivia na Ásia, África e países vizinhos, Egito e 
Babilônia. Datam desse período a produção literária contida na Bíblia 
Judaica, composta de 24 livros, juntamente com a compilação da Mishná e 
do Talmude. Essas obras contribuíram para a unidade do povo judeu e 
constituem o arcabouço da literatura judaica. Foram escritas em sua maioria 
na língua hebraica, sendo algumas produções, tal qual o livro de Daniel, o 
Talmude Babilônico e as traduções da Bíblia – Targumim, escritas em 
aramaico. 

Entendemos que o sentimento de pertencimento dos judeus e seus 
efeitos de sentido à terra de Israel remetem à condição de exílio: o 
escravagismo no Egito, o cativeiro na Babilônia e a submissão a domínios 
estrangeiros: Persas, Gregos e Romanos, culminando com a chamada 
grande diáspora provocada com a destruição do Segundo Templo. Cabe 
ressaltar que a resistência dos macabeus à chamada “helenização” marcou 
um fato importante na preservação dos valores ético – morais, culturais e 
religiosos do povo judeu, sendo esse episódio comemorado no calendário 
judaico como a festa de Hanukah. A época Oriental se prolongou por mais 
de dois milênios até que ruíram os centros de cultura judaica na Babilônia e 
Palestina. 

A segunda época refere-se ao período em que a maioria do povo 
judeu emigrou para os países da Europa Ocidental e Oriental. A Espanha, a 
França e Alemanha e outros países converteram-se em centros de judaísmo. 
Esse período abarca a Idade Média, Moderna e Contemporânea. Com a 
presença marcante dos judeus e a intolerância dos cristãos, sobretudo com 
as cruzadas no século XI e XII no Vale do Reno, os judeus emigram em 
massa para a Europa Oriental (Polônia, Ucrânia, Lituânia e Rússia). Na 
Espanha, após um período de grande produção intelectual (época de Ouro 
Judeu-Espanhola) sob o domínio árabe, são expulsos pelos reis católicos 
Fernando e Isabel no ano de 1492. Entre “a cruz e a espada”, muitos adotam 
a religião cristã, permanecendo internamente judeus. São os chamados 
cristãos-novos ou marranos, os quais, muitos após passarem por Portugal, 
chegam a terras brasileiras com o descobrimento do Brasil no ano de 1500. 
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Nesse período, denominado ocidental, o sentimento de pertencimento 
dos judeus e seus efeitos de sentido se veem marcados pela diáspora. A 
condição de estar na diáspora se caracterizou em alguns momentos 
históricos por uma dispersão voluntária, mas fundamentalmente foi 
determinada por uma dispersão forçada em face das expulsões religiosas 
antissemitas, fascistas e nazistas, tal como na Espanha e Portugal, com a 
Inquisição, e na Alemanha, com a ascensão do nazismo, que aniquilou um 
terço do povo judeu. 

Espalhados através dos continentes, os judeus assimilaram grande 
parte da cultura e língua dos povos entre os quais viveram. Casamentos 
acompanhados de conversões ao judaísmo resultaram na diversidade de 
tipos físicos: loiros em regiões da Europa, morenos no Oriente e no norte da 
África, quase mulatos no Yemen, negros na Etiópia e no sul da Índia, 
mongólicos na Ásia Central. 

Entendemos que as línguas hebraica e aramaica, correspondentes ao 
período Bíblico e ao período do Talmude, o iídiche, falado a partir do 
século XII na Europa Central e Oriental pelo universo dos ashkenazim e o 
ladino, falado na Espanha e no Império Otomano no século XV pelos 
sefaradim formam, também, um corpo discursivo heterogêneo na condição 
judaica, sobre o qual tratamos de refletir. A esse corpo discursivo somam-se 
os judeus orientais (mizrahim), falantes da língua árabe que permaneceram 
no Oriente (Iraque, Síria, Egito, etc) desde a Antiguidade, muito antes da 
chegada dos sefaradim; os iemenitas, os judeus da Etiópia (falaxim), judeus 
georgianos, persas, de Coxim (sul da Índia), entre outros. 

As línguas sobre as quais nos propomos refletir, iídiche e ladino, 
passam a se constituir como elemento cultural fundamental na preservação 
da unidade do povo judeu, antes constituído principalmente por valores 
éticos – religiosos. Todo o processo de vida material e espiritual, antes 
ancorado nas tradições e costumes religiosos passa a ser permeado pela 
língua. O processo de adaptação, amoldando às condições externas suas 
necessidades nacionais e espirituais, fazia-se sentir antes de tudo na língua. 
Para melhor entendermos o funcionamento das diferentes posições na 
formação discursiva judaica passamos a discutir a sua heterogeneidade 
atestada por esses dois grupos, de universo ashkenazita e sefaradita, e suas 
respectivas línguas, iídiche e ladino. 
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2.1 Condições de formação dos sefaradim 

Sefaradim, de sefarad (Espanha em hebraico), refere-se aos judeus da 
Península Ibérica que lá viveram desde os tempos de Salomão, segundo 
uns, ou inicialmente na Sardenha segundo outros, até 1492 d.C. Relatos do 
século I indicam que cerca de mil judeus se estabeleceram no sul da 
Península e seu número cresceu com a chegada dos cativos trazidos pelos 
romanos após a destruição do Segundo Templo e com a invasão árabe a 
partir do século VIII. Concílios da Igreja Católica Romana em Orléans e em 
Toledo, 538 d.C e 633 d.C respectivamente, mencionam a presença judaica 
na Península Ibérica. Era o início dos olhares da Igreja de Roma sobre a 
ascendente comunidade judaica de sefarad. 

Com a expulsão dos judeus da Península Ibérica no fim do século XV 
os sefaradim se espalharam pelo norte da África, Império Otomano, parte 
da América do Sul – Brasil e Argentina – Itália, Holanda Grécia e Turquia. 
Levaram consigo uma cultura judaica e geral altamente desenvolvida, bem 
como seus costumes, liturgia, tradições musicais e sua língua latina com 
novo rumo evolutivo, mantendo formas arcaicas e acrescentando palavras 
portuguesas, árabes, turcas, hebraicas além de neologismos, usando para a 
escrita o alfabeto hebraico, conservando, todavia, estreita identidade com o 
espanhol e português. Foi o ladino (judesmo ou espanholito) dos judeus da 
Grécia, Turquia, Romênia, Bulgária, sul da Iugoslávia, Albânia e até 
Hungria, distinto da Hakitia, baseada no árabe, no norte de Marrocos. 

O ladino é a língua atribuída aos judeus originários da Espanha. Esta 
língua segundo Penny (1992) floresceu no Império Otomano após a 
expulsão dos judeus da Espanha e continuou sua existência lá. Alguns dos 
judeus expulsos que se estabeleceram no norte da África usaram uma 
variedade do ladino conhecida como hakitia (Benoliel, 1977). A língua é 
conhecida por seus vários nomes spanyolit ou espanyolit (em Israel). 
espanyol, ladino, romance, franco espanyol, judeu – espanyol, jidyo or 
judyo, Judezmo, zargon, etc, nas comunidades do Império Otomano e 
mesmo hakitia ou somente espanyol no norte da África. Ainda se 
encontram outros nomes para sua designação, mas judezmo (que significa 
judaísmo), ladino ou judeu-espanyol (judeu -espanhol) são os mais comuns. 

Os judeus usavam o romance ibérico na Espanha cristã medieval 
como sua língua vernácula. Aparentemente, o ladino foi desenvolvido nessa 
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época, posto que os judeus formavam um grupo religioso etno-sociológico 
diferente, em costumes e crenças, da população não judaica. Usavam uma 
fusão de componentes hebraico – aramaico em sua língua (Marcus, 1962, 
Varvaro 1978: Revah, 1970 238-240). Segundo esses autores a similaridade 
linguística entre Hakitia e o ladino falados pelas comunidades do Leste 
depois da expulsão, não pode ser explicada como acidental, a menos que 
tenha sido desenvolvida na Espanha Medieval. Algumas formas linguísticas 
íbero-espanholas foram adotadas pelos judeus em sua fala, enquanto seus 
vizinhos a abandonaram. Finalmente, eles usaram textos em Aljamiado 
(texto Espanhol escrito em caracteres hebraicos) enquanto permaneceram 
na Espanha. 

Após a expulsão da Espanha em 1492, o ladino desenvolveu-se de 
forma independente do íbero-espanhol. Escritos do século XVI seguiram 
normas literárias íbero-espanholas; no entanto, a distância da Espanha e o 
desenvolvimento da língua resultaram em diferenças literárias e linguísticas 
do ladino dos séculos posteriores. Formas do vernáculo foram combinadas 
com a linguagem escrita: palavras e expressões das línguas locais (turco, 
grego e línguas balcânicas) fundiram-se no ladino. 

Desde a primeira guerra mundial aos dias de hoje, o ladino foi 
marcado por uma gradual modificação. Da ortografia hebraica para a escrita 
romana e uma forte influência francesa e italiana veio a substituir os 
elementos turcos, gregos e hebraicos por formas mais “romanas” (Hassan, 
1995). Uma literatura foi produzida em ladino, escrita em caracteres 
hebraicos, a partir de 1510, quando foi publicada em Istambul a primeira 
obra nessa língua. Essa literatura consiste em traduções, obras para as 
mulheres e para os que tivessem pouco conhecimento do hebraico, poesia 
religiosa secular, lendas e Me-am Loez, um comentário enciclopédico da 
Bíblia. O retorno dos criptojudeus (marranos) à comunidade judaica após 
terem escapado da Espanha enriqueceu o ladino com vocabulário espanhol. 
Os nazistas destruíram a maioria das comunidades onde o ladino 
representava a primeira língua entre os judeus. Os sobreviventes do 
Holocausto que falavam ladino e emigraram para a América Latina 
costumavam captar o espanhol comum muito rapidamente, enquanto outros 
adotaram a língua do país para onde foram. Israel é atualmente o país onde 
há mais pessoas que falam ladino, com aproximadamente 2000.000 que 
ainda falam e entendem a língua. 
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2.2 Condições de formação dos Ashkenazim 

Os shkenazim são originalmente judeus de ascendência alemã. O 
nome bíblico shkenaz (Genesis, 10:3; Cr. 1:6; Jer. 51:27) era tido na Idade 
Média como referente à Alemanha. Como a maioria dos judeus de países 
cristãos da Europa Ocidental, Central e Oriental da Idade Média aos tempos 
modernos eram culturalmente e demograficamente descendentes dos judeus 
franco-alemães, o termo ashkenazim veio a ser aplicado a todos eles. O 
complexo cultural ashkenazita envolve o uso de diferentes dialetos da 
língua iídiche como língua franca judaica e distintos rituais, costumes, 
liturgia, arquitetura sinagogal, método de estudo e pronúncia do hebraico, 
os quais diferenciam os ashkenazim de seus correligionários sefaradim e 
das comunidades judaicas orientais, mizrahim. 

O iídiche tem sido historicamente a língua dos ashknazim e seus 
descendentes em torno do mundo. Max Weinreich, estudioso do iídiche, a 
define como uma língua híbrida que contém elementos do Germânico, 
Eslavo, Semítico e outras línguas: “uma fusão de línguas” (Weinreich. M, 
1980, p.34). A maioria dos linguistas concorda que, em sua essência, o 
iídiche é uma língua germânica ocidental e, portanto, prima do inglês e 
parente próximo do alemão.1 

A palavra iídiche em iídiche significa simplesmente judeu. No 
passado, várias designações foram usadas para enfatizar a estreita relação 
entre o Alemão e o iídiche.2 A língua iídiche é também referida pelo seu 
termo derrogatório original “jargão”, jargon ou, às vezes, em seu sentido 
mais sentimental afetivo de mame-loshn, “Língua Materna”, em contraste 
com a efetivamente chamada “língua sagrada”, Loshen-Koidesh (termo do 
hebraico-aramaico). 

                                                 
1 Como exemplo da mistura de seus componentes, Weinreich, M. (1980), traz o seguinte 
exemplo: Der zeyde hot gebenstht khanike likht – Vovô ascendeu as velas de Chanuka. A 
gramática básica é alemã, assim como atestam as palavras “der” e “hot”, o passado simples 
marcado pelo “ge - e - t”, e a palavra likht. Zeyde é eslavo, khanike é semítico e bentsh é um 
componente do Romance. Sentenças como essas são comuns em iídiche. 
2 O juedisch - deustch, isto é, o “judeu-alemão”, nome que se alterou para idische-taitsch 
“iídiche-Alemão” sobreviveu ao iídiche moderno com o verbo fartaytshn (que também 
significa interpretação em iídiche). 
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O iídiche, ao que tudo indica, originou-se nas áreas fronteiriças 
franco-germânicas por volta do século X e XI (Katz, D., 1988, Guinsburg, 
J., 1995). Judeus vindos principalmente da Itália e de outros países 
românicos adotaram o idioma local, ou seja, o alto alemão, em sua 
passagem do período antigo para o médio. 

Devido às chacinas cometidas pelos Cruzados, o iídiche reuniu 
contribuições de diferentes dialetos alemães que vieram acentuar as 
características de jargão específico da judengasse (rua dos judeus), do gueto 
(velho-iídiche 1250 a 1500). Em sua época arcaica (proto-iídiche, 1000 a 
1250), entretanto, o iídiche não se diferenciou muito do médio alto-alemão. 
Era a linguagem do cotidiano e, sobretudo das mulheres, que não aprendiam 
o idioma sagrado. 

Em virtude das perseguições sofridas no curso do Medievo, 
sucessivas ondas de judeus ashkenazim, emigraram em massa para o leste 
da Europa e também para outras áreas levando o seu dialeto como uma 
comunicação intragrupal, usado de forma generalizada em todas as esferas 
de comunicação da vida coletiva (Guinsburg, 2004). 

Cabe ressaltar que a língua iídiche até a segunda metade do século 
XIX era vista como um “jargão” mesmo por aqueles que a empregavam não 
somente para a comunicação oral. Dada a sua flexibilidade e 
permeabilidade às influências locais sem qualquer disciplina gramatical 
mais definida de “língua”, deixada ao sabor da “fala”, tendia a regionalizar-
se com grande facilidade e, portanto, desenvolveu já no século XVIII 
segundo Guinsburg dois grupos dialetais no quadro da Europa Oriental: “o 
do Norte, centrado na Lituânia, e o do Sul, que abrangia a Polônia com forte 
peculiaridade, a Ucrânia e a Romênia.” (Guinsburg, 2004, p.145). Esses 
dialetos correspondem a fronteiras históricas e não devem ser confundidos 
com o atual mapa político geográfico dessas regiões. 

Diferentemente de Mendelssohn e seus seguidores na Europa Central, 
que julgavam para seus ideais de modernização eliminar “o jargão” como 
barbarismo linguístico, e cultivar o hebraico e o idioma oficial do país em 
que habitavam, foi no Leste Europeu com o movimento da ilustração 
judaica na Rússia que se começou a escrever em “jargão”. A princípio por 
razões propagandistas e, mais tarde, por razões ideológico-políticas uma 
vez que o iídiche tornara-se o veículo de entendimento coletivo entre os 
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judeus. A partir daí desenvolveu-se uma vasta produção literária nos 
estados da Europa Oriental por socialistas populistas, “nacionalistas da 
Galut” (diáspora) que viram no iídiche uma manifestação própria da nação, 
etnia, ou minoria judaica – uma espécie de segunda língua nacional do povo 
judeu como foi manifestada na Conferência de Tchernovitz em 1908. 

Esse vigor no iídichismo e a vasta produção literária somados ao 
incremento dos meios de comunicação acelerou o processo de normatização 
e consolidação linguística servindo-se dos recursos da ciência moderna. 
Este desenvolvimento prosseguiu com vigor até a Segunda Guerra Mundial, 
quando foram erradicadas as raízes mais profundas do iídiche. 

As correntes migratórias, a partir da segunda metade do século XIX, 
para a América, Canadá, Brasil e Argentina constituiriam centros 
importantes onde o iídiche passa a ser usado e amplamente cultivado. É o 
caso especial dos EUA e Argentina aonde os imigrantes recém-vindos 
passam a servir-se dele como principal veículo de comunicação intergrupal, 
interna. À medida que se adaptavam e se aculturavam passam a usá-lo 
como segunda língua. A preservação e o desenvolvimento do iídiche no 
novo contexto foram favorecidos pelo crescimento de instituições 
religiosas, sindicais, culturais e políticas, podendo os escritores revitalizar a 
sua relação orgânica com o idioma de origem dando um impulso à sua 
criação artística e literária. Em 1937 prosseguiram os trabalhos de 
normatização idiomática e foi publicada sua ortografia unificada mesmo 
não pertencendo a nenhum estado soberano. 

Cabe ressaltar que, embora nascesse o iídiche como língua das 
camadas mais humildes e menos letradas do mundo europeu central e 
oriental, este passa a ser usado por todos os demais estratos da população 
ashkenazi. Essa língua passa a ser não apenas oralizada como também 
grafada em caracteres hebraicos desde muito cedo – nos mesmos caracteres 
em que o judeu era alfabetizado. 

Assim, a língua iídiche passa a representar um componente estrutural 
no universo cultural construído no ashkenaz perpassando tanto a esfera oral 
como a escrita. O florescimento do iídiche moderno é intimamente 
associado aos escritores Mendele Moyche Sforim, Y.L. Peretz e Sholem 
Aleichem. Desde então centenas de milhares de livros foram publicados 
pelos cinco continentes incluindo obras filosóficas, literárias e científicas de 
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autores como Moyshe-Leyb Halpern, Avrom Sutzkever que atualmente 
reside em Israel, Chaim Grade, entre outros, sendo que Isaac Bashevis 
Singer, escritor em língua iídiche ganha o Prêmio Nobel de Literatura, em 
1978. 

Devido a uma combinação de fatores, o genocídio na Europa, a 
assimilação cultural na América do Norte e do Sul, a pressão oficial e não 
oficial exercida para substituir o iídiche pela língua hebraica, em Israel, e 
pelo russo, na União Soviética, existem atualmente não mais de dois 
milhões de falantes da língua iídiche sendo que a maioria não a usa mais 
como língua materna. Com algumas raras exceções de ativistas da língua 
iídiche, somente em certas comunidades Ortodoxas e Hassidicas o iídiche é 
mantido como língua falada no dia a dia e é ensinado às crianças. 

3. Noções teóricas de referência 

Antes de passar a especificar os pressupostos teóricos sobre os quais 
se fundamenta o presente trabalho, faz-se necessário retomar sinteticamente 
às bases teóricas que nos servirão de apoio, para nossa investigação. A 
escolha teórica é pela Análise do Discurso (doravante AD) de Escola 
Francesa. 

3.1 Sentido e sujeito de discurso. 

Questiona-se a concepção de sujeito de linguagem intencional dono 
de seu dizer e fonte absoluta de sentido. Na AD o sujeito é interpelado 
ideologicamente e, ao produzir seu discurso, o faz a partir de determinadas 
posições de sujeito igualmente ideológicas, posições essas que refletem um 
sujeito socialmente constituído e não uma figura livre, portadora de escolha 
de seu dizer e de suas tomadas de decisões. No entanto, por não ser 
consciente de seu assujeitamento, o sujeito mantém fortemente arraigada a 
ilusão de ser plenamente responsável por seu discurso e suas posições. A 
concepção de sujeito do discurso na AD é atravessada pelo Marxismo 
(ideologia) e a Psicanálise (inconsciente). Dessas duas concepções teóricas 
decorrem os limites para a onipotência do sujeito provocando seu 
descentramento. 

O sentido é considerado em sua condição de uso, não se limitando ao 
sentido e sua referência estabilizada no léxico, passível de dicionarização e 
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nem mesmo como conceito estável e unívoco na língua. A AD interessa-se 
pelas representações feitas pelo homem no uso que esse faz do léxico em 
sua prática discursiva, procurando examinar as transformações de sentido, 
bem como os efeitos daí decorrentes. 

Identidade e alteridade são determinações interdiscursivas sócio-
históricas e inconscientes do sentido que, na cadeia interdiscursiva, cada 
enunciador apresenta como seu sentido. Dimensão simbólica e significante. 
Para Bakhtin a alteridade intervém sempre, é um movimento em direção ao 
outro, um reconhecimento de si pelo outro que tanto pode ser a sociedade 
como a cultura, sendo o elo de ligação a linguagem. Através da palavra, 
defino-me em relação ao outro, em última analise, em relação à coletividade 
(...). A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. (Bakhtin, 
1929). 

3.2 Intradiscurso e interdiscurso 

O intradiscurso refere-se à dimensão horizontal do dizer, ao fio do 
discurso, à dimensão linear da linguagem. Ao se abordar o intradiscurso, 
examina-se o que um enunciador efetivamente formula num momento 
dado, em relação ao que disse antes e ao que dirá. O exame tem como eixo 
o sentido produzido pela formulação. 

O interdiscurso, por outro lado, remete à dimensão vertical, não 
linear do dizer, à rede complexa de formações discursiva3 em que todo 
dizer, segundo a perspectiva do discurso, está inserido. Segundo Courtine 
(1981), o interdiscurso é o lugar no qual se constituem os objetos de que o 
sujeito enunciador se apropria para seu discurso. É através da relação do 
sujeito com a formação discursiva que se chega ao funcionamento do 
sujeito do discurso. É o interdiscurso que determina o efeito de 
encadeamento do pré-construído. O pré-construído é o “sempre já aí” 
histórico-social que fornece – impõe a “realidade”. Seu “sentido” é o que 

                                                 
3 O conceito de formação discursiva na Teoria é atravessado por três momentos. Em 1969 
era vista como um conjunto de regras de formação homogênea. Num segundo momento, a 
partir de 1975, passa a se falar em um complexo de FD em que uma é dominante e mantém 
relações com as outras. E em 1981, com Courtine, trata se de uma FD heterogênea onde há 
lugar para o diferente e o contraditório. É nessa perspectiva que aqui será analisado o nosso 
corpus e do qual falaremos mais tarde. 
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fornece a matéria-prima na qual o sujeito se constitui em relações às suas 
formações discursivas preponderantes. 

Nessa perspectiva, o locutor não é a origem de seu discurso. O pré-
construído remete simultaneamente a uma construção anterior, exterior e a 
partir da qual se produz o sentido “construído” pelo enunciado e também 
àquilo que “em uma situação dada” pode ser e ser entendido sob a forma 
das evidências do “contexto situacional” (Pêcheux, 1988). 

O intradiscurso refere-se à dimensão horizontal do dizer, ao fio do 
discurso, à dimensão linear da linguagem. Ao se abordar o intradiscurso, 
examina-se o que um enunciador efetivamente formula num momento 
dado, em relação ao que disse antes e ao que depois dirá. O exame tem 
como eixo o sentido produzido pela formulação. 

3.3 Heterogeneidade constitutiva 

A heterogeneidade constitutiva é a condição de existência do dizer 
que não se entende como tendo “origem” no locutor que o enuncia. A nova 
proposta em AD considerando o primado do outro sobre o mesmo no 
processo discursivo leva a um novo procedimento de análise, onde aí se 
efetua uma alternância de momentos de análise linguística com momentos 
de análise discursiva. 

Em “Définitions d’orientations théoriques et construction de 
procédures em Analyse du Discours”, Courtine redefine a noção de FD, 
dizendo que “uma FD não é só um discurso para todos, não é também a 
cada um seu discurso, mas deve ser pensada como dois (ou mais) discursos 
em um só” (Courtine, 1982, p.245). 

A partir daí sustenta Courtine que uma FD é uma “unidade dividida”, 
uma heterogeneidade em relação a si mesma. Segundo ele, é no 
interdiscurso (enquanto articulação contraditória da FD com as formações 
ideológicas) que se constitui o domínio do saber próprio das formações 
discursivas. O domínio do saber funciona como um princípio de 
aceitabilidade discursiva em relação a um conjunto de formulações 
determinando “aquilo que pode e deve ser dito”, ao mesmo tempo em que 
um princípio de exclusão determina “aquilo que não pode e não deve ser 
dito” (Courtine, 1981, p.49). 
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Dessa forma afirma que o interdiscurso realiza o fechamento de uma 
FD, delimitando seu interior (conjunto de elementos, a saber) e seu exterior 
(conjunto de elementos que não pertencem ao saber da FD). Esse 
fechamento é fundamentalmente instável, pois não consiste em estabelecer 
um fechamento permanente, mas sim em uma inscrição entre diversas FD 
“como uma fronteira que se desloca, em função dos embates da luta 
ideológica e das transformações da conjuntura histórica de uma formação 
social dada” (Courtine, 1981, p.35 e 49). 

O interdiscurso está, portanto, em constante processo de 
reconfiguração, através do qual o saber de uma FD é conduzido, em função 
das posições ideológicas que esta FD representa numa conjuntura 
determinada: a de incorporar elementos pré-construídos produzidos no 
exterior dela mesma, imprimindo-lhes uma redefinição, e também 
suscitando-lhes seus próprios elementos, seja sob a forma de repetição, do 
esquecimento ou mesmo da denegação. O interdiscurso de uma FD é 
constitutivamente contraditório e, enquanto instância de “formação, 
repetição e transformação dos elementos do saber dessa FD, pode ser 
entendido como o que regula o deslocamento de suas fronteiras” (Courtine, 
1981, p.49). Como resultado, a FD não pode mais ser considerada 
homogênea, podendo haver embates de saberes, oposição, gerando uma 
contradição interna. Há, portanto, um deslocamento de uma concepção 
fechada como mencionado anteriormente para uma concepção de FD 
aberta, permeável, capaz de receber outros saberes, até mesmo antagônicos 
vindos do interdiscurso. É o interdiscurso que determina o efeito de 
encadeamento do pré-construído. É o já-dito, o interdito do discurso, isto é, 
a ausência, a falta, a lembrança, o esquecimento, a incompletude. 

É a partir desta noção, apresentada por Courtine, sobre a FD, como 
heterogênea e com fronteiras instáveis, que esta será considerada no 
processo de identificação do indivíduo com o sujeito do saber de uma FD, 
como um espaço para as contradições, para as diferentes posições sujeito e 
para os diferentes efeitos de sentido. 

3.4 A formação discursiva e ideológica 

Pêcheux e Fuchs (1975) retomam a noção de FD proposta por 
Foucault, mas a fim de implantá-la no quadro epistemológico da AD; o 
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fazem a partir do conceito de formação ideológica (doravante FI), que, 
segundo os autores, é o elemento susceptível de intervir como uma força 
confrontada a outras forças na conjuntura ideológica característica de uma 
formação social. Conforme ilustramos a seguir: 

Nesse quadro epistemológico a partir de uma concepção marxista, a 
espécie discursiva na AD passa a pertencer ao gênero ideológico “como um 
dos aspectos materiais do que chamamos de materialidade ideológica”, ou 
seja, “as FI comportam necessariamente, como um de seus componentes, 
uma ou várias formações discursivas interligadas que determinam o que 
pode e deve ser dito”. É justamente por essa relação necessária à formação 
ideológica que a FD é reformulada. 

Ao lado dessa determinação do que pode e deve ser dito, proposta por 
Pêcheux e Fuchs, Courtine ao produzir uma reeleitura da noção, acrescenta 
o que não pode e não deve ser dito. (Courtine, 1981, p.49). Numa FD, 
funcionariam, então, dois princípios: o de aceitabilidade e o de exclusão. 

Retomando Althusser em “Aparelhos Ideológicos do Estado”, 
Pêcheux e Fuchs (1997, p.167) afirmam que “a ideologia interpela os 
indivíduos em sujeitos”, ou seja, os indivíduos são interpelados em sujeitos 
falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que 
representam “na linguagem”, as formações ideológicas que lhe são 
correspondentes. Isso equivale a afirmar que as palavras, expressões, 
proposições, etc. recebem seus sentidos da formação discursiva na qual são 
produzidas. 

Essa questão adquire importância capital para a nossa pesquisa na 
medida que, ao nos ocuparmos da formação discursiva judaica, buscamos 
investigar como determinadas práticas histórico-religiosas são 
discursivizadas de formas heterogêneas ainda que no interior da mesma 
formação discursiva. Interessa-nos, sobretudo, refletir sobre as línguas 
judaicas, o iídiche e o ladino, juntamente com os saberes sobre a religião, 
hábitos e costumes como atestados materiais da heterogeneidade desse 
corpo discursivo, a partir de dois grupos submetidos a domínios políticos, 
geográficos e percursos históricos diferentes, provocados pela grande 
dispersão após a queda do segundo templo, perpassando a Idade Média até 
os tempos modernos. Referimo-nos ao universo dos sefaradim e 
ashkenazim, assim denominados respectivamente. 
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3.5 Memória discursiva 

Em AD a memória é pensada em relação ao discurso. E, nessa 
perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é definido como aquilo 
que “fala antes, em outro lugar, independentemente” conforme Henry 
(1992). O saber discursivo faz com que, ao falarmos, nossas palavras façam 
sentido. Não se trata da memória em sua concepção psicologista de 
memória individual, nem tampouco do inconsciente coletivo. Para Orlandi 
(1999, p.64), “a memória se constitui pelo já-dito que possibilita todo 
dizer”. Trata-se, pois, da noção de memória social inscrita no seio das 
práticas discursivas. 

Diferentemente da memória cognitiva, que compõe fatos a partir de 
fragmentos, a memória discursiva se faz valer dos mesmos fragmentos, mas 
para, necessariamente, atribuir-lhes existência parcialmente encoberta, 
fazendo-se ressoar em outras situações enunciativas da mesma ou de uma 
nova inscrição. É nesse sentido que Foucault (2004) trata os enunciados sob 
duas perspectivas a da remanência, enquanto materialidade que lhe dá 
condições de permanência e da recorrência, enquanto possibilidade de 
repartição, liberta de laços primeiros, potencial de reformulação, 
redistribuirão e transformação. (Foucault, 2004, p.140-141). 

Para Pêcheux (1999) pensar o papel da memória numa perspectiva 
discursiva é pensar “as condições (mecanismos, processos...) nas quais um 
acontecimento histórico (um elemento histórico descontínuo e exterior) é 
susceptível de vir a se inscrever na continuidade interna, no espaço 
potencial de coerência própria de uma memória” (Pêcheux, 1999, p.49-50). 
Lembramos que na AD o constructo teórico de pré-construído proposto por 
Henry (1992) foi articulado por Michel Pêcheux ao de discurso transverso, 
para abordar o interdiscurso. O “pré-construído é o “sempre já aí” histórico-
social que fornece, impõe a realidade e seu sentido, é o que fornece a 
matéria-prima na qual o sujeito se constitui em relação às suas formações 
discursivas preponderantes. 

Em relação ao jogo de forças que se mantém entre a repetição e 
regularização, (termo cunhado por Achard) sob o acontecimento discursivo, 
Pêcheux (1999) entende a repetição (dos itens lexicais e dos enunciados) 
como um efeito material que funda comutações e variações e, sobretudo, 
assegura o nível da frase escrita – “o espaço da estabilidade de uma vulgata 
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parafrástica produzida por recorrência, ou seja por repetição literal dessa 
identidade material”. Por outro lado diz: “essa recorrência do item ou do 
enunciado pode também caracterizar uma divisão da identidade material do 
item: sob o ‘mesmo’ da materialidade da palavra abre-se o jogo da 
metáfora, como outra possibilidade de articulação discursiva” (Pêcheux, 
1999, p.53). 

Essa repetição vertical em que a própria matéria “esburaca-se”, 
perfura-se antes de desdobrar-se em paráfrase foi introduzida por Courtine e 
Marandin no colóquio de “Materialidades Discursivas”4 de 1980. Ao tratar 
da memória discursiva na ordem do campo político, considerada pelos 
autores como uma das modalidades da memória histórica, Marandin e 
Courtine5 enviam as formas de repetição a duas ordens. Ao primeiro 
chamam de uma repetição de elementos por extensão, elementos 
identificados no discurso ao se considerar um fragmento de discurso como 
determinado por um enunciado e aí tomando lugar, uma repetição na ordem 
de uma memória cheia, saturada. E a segunda modalidade de repetição: 
“uma repetição vertical, que não é aquela da série de formulações que 
formam enunciados, mas o que se repete a partir disso, um não sabido, um 
não reconhecido e deslocado, deslocando-se no enunciado” (Courtine; 
Marandin, 1981, p.27-28). 

Uma repetição, segundo os autores, que é ao mesmo tempo ausente e 
presente na série de formulações: “ausente porque ela funciona aí sob o 
modo de desconhecimento, e presente em seu efeito, uma repetição na 
ordem de uma memória lacunar ou com falhas”6 (Cortine, 1999, p.21). Esse 
processo de apagamento referencial, recalque, apagamento da memória 
histórica, deixa uma lacuna, a marca de seu desaparecimento mesmo que se 
coloque em jogo a materialidade na ordem do discurso. Memória e 

                                                 
4 O colóquio Materialidades Discursivas foi realizado em 1980, em 24, 25, 26 de Abril na 
Universidade Paris X em Nanterre. Articulava estudos que se relacionavam ao triplo real: da 
língua, história e inconsciente. Além de Courtine e Gadet participaram Bernard Conein, 
ligado às disciplinas sócio-históricas, e Mrandin. 
5 Courtine, J – Marandin, J. M. Quel oblect pour l’analyse du discours? Matérialités 
Discoursives. Paris: Presses Universitaires de Lille, 1981, p.28-29. 
6 Conforme Courtine (1999): O chapéu de Clémentis. Observações sobre a memória e o 
esquecimento na enunciação do discurso político. “Ali, onde estava Clémentis, há somente o 
muro vazio do palácio. De Gémentis, restou apenas o chapéu de pele na cabeça de Gottwald. 
E é em Gottwald, daqui para frente, que a história fará usar o chapéu”. 
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esquecimento são, portanto, indissociáveis na enunciação do campo 
discursivo. Memória saturada e lacunar ao mesmo tempo. Regulada por 
lembranças, repetições, mas também esquecimentos de saberes histórico-
sociais que emergem via interdiscurso, resgatando o sentido, produzindo 
por sua vez efeitos de sentido no discurso. 

Nesse trabalho, interessa-nos refletir como se instituiu a memória 
social sobre a história de um povo que passou a maior parte de sua vida em 
dispersão, sujeito a diferentes domínios de cultura. Como foi sua memória 
regulada, conservada, ou rompida deslocada ou restabelecida. De que modo 
os acontecimentos histórico-culturais em territórios tão diversos foram 
inscritos ou não na memória, como foram absorvidos por ela ou produziram 
rupturas. Em suma, como o trabalho de uma memória coletiva no seio de 
uma formação discursiva permite a lembrança, a repetição, a refutação, mas 
também o esquecimento desses elementos de saber que são estruturantes de 
seu processo identitário. Sobretudo, sob que formas se materializam esses 
saberes de memória? Buscamos, pois, refletir os efeitos de memória pela 
dialética da anterioridade e atualização, visando apreender algo que ela 
sempre deixa em seus rastros, ainda que lacunares, pois, no caso especifico 
da identidade judaica, esteve sempre sujeita às interdições, às coerções, aos 
flagelos que as “políticas de Estado”, tanto no Oriente como no Ocidente, 
impuseram ao povo judeu. 

4. Procedimentos metodológicos e dipositivo de análise 

Os sujeitos de nossa pesquisa são judeus sefaraditas e ashkenazitas 
membros da coletividade de Porto Alegre, todos inseridos em trabalhos 
comunitários e ou instituições judaicas filiadas à Federação Israelita tais 
como: escolas, organizações femininas e sinagogas. Em nosso gesto de 
análise privilegiamos perguntas concernentes à memória e à identidade, 
posto que entendemos como o lugar onde se condensam as contradições aos 
diferentes saberes sobre a língua, religião, hábitos e costumes. Os mizrahim 
não entraram na nossa pesquisa por não representarem um grupo grande na 
coletividade de Porto Alegre. Assim, trabalhamos sobre esse corpo 
heterogêneo, primeiramente com as condições históricas de formação de 
cada grupo para, posteriormente, analisarmos os diferentes saberes sobre a 
língua, cultura ético-religiosa, costumes e tradições em sua articulação 

374 
 

contraditória no interior da FD judaica como indicadores de perecimento do 
sujeito com a sua condição. 

4.1 Das perguntas formuladas sobre a identidade. 

SDS (sequência discursiva de sefaradim) 

*Que princípios na sua opinião são fundamentais para alicerçar a 
identidade judaica?  

SDS.1 A identidade judaica se manifesta pelo conhecimento e 
aplicação dos princípios de moralidade e fraternidade 
consubstanciados na sua tradição, fundamentada no decálogo e 
demais leis que lhe foram transmitidos de geração em geração, ao 
longo do tempo, oriundo da crença na revelação divina a Moisés. 

SDS.2 Os princípios fundamentais para alicerçar a identidade judaica 
são a religião e a cultura, onde se insere a língua hebraica. Porque 
acima de religião, os judeus são uma nação, o que os difere de outras 
religiões. Não importando a nacionalidade do judeu, ele é 
denominado de judeu. 

SDS.3 O primeiro mandamento da Torá se refere a crescei-vos e 
multiplicai-vos, e não amar a D’us. Avraham pede a D’us: Dá-me 
filhos, pois sem eles é como se eu estivesse morto. O judaísmo é a 
religião da continuidade, pois de geração a geração o conhecimento 
se tem transmitido. 

Moshé recebeu a Torá e ensinou a seu povo como transmiti-la aos 
filhos de seus filhos, preparando seu povo para a liberdade e 
ensinando-o a ser uma nação de educadores. O segredo da identidade 
judaica é a transmissão desse conhecimento moral encerrado na Torá, 
além de ser fonte de inspiração para questões filosóficas e científicas 
acerca de objetos da Física, da Psicologia e do comportamento 
humano em geral, regrados pelos 613 mandamentos. 

SDS .4 Os princípios basilares para alicerçar a identidade judaica são 
aqueles contidos na Torá e no Talmude. É através deles que 
recebemos toda nossa herança religiosa, ética moral e cultural e, 
portanto, é necessário conhecê-la e segui-la. 

SDS.5 O principal é o sentimento de pertinência, se saber judeu e ter 
Israel sempre na mente e no coração. Quando uma pessoa nasce 
numa família judia ou quando se conhece como judia, como acontece 
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com os anussim, esta certeza para mim é fundamental. 
Conhecimentos se adquirem, cultura judaica, prática do judaísmo, 
convivência na comunidade – são fatores importantes. Mas só 
existem quando sentidos no âmago, quando reconhecidos como parte 
integral da pessoa. 

 

SDA (sequência discursiva de ashkenazim) 

*Que princípios na sua opinião são fundamentais para alicerçar a 
identidade judaica? 

SDA.6 Aqueles ensinados na religião e a sua prática: a livre 
discussão, a dissensão, a democracia. 

SDA.7 A identidade está alicerçada em princípios sólidos advindos 
desde o período de sua formação como povo hebreu. Assim, ao 
aceitar as Tábuas da Lei, dadas por D’us a Moisés, desde aquela 
época os princípios basilares do judaísmo estão delimitados pela 
Torá, através de uma ética e moral inabalável, reta, precisa. Assim, 
os princípios se baseiam nos 10 mandamentos. 

SDA.8 O conhecimento do amplo leque que o judaísmo nos dá, não 
só no que se refere à área religiosa. 

SDA.9 Praticando, mesmo com modificações e modernizações, as 
tradições, tornando-as atrativas. 

SDA.10 Estes princípios são um passado histórico comum, uma 
cultura comum e uma problemática em comum. 

Considerações finais 

Esses recortes e suas marcas de base linguística nos levaram a 
identificar as posições-sujeito, ou seja, o lugar social de inscrição do sujeito 
em sua conjuntura sócio-histórica subjacente à ideológica . Buscamos, pois, 
a relação necessária entre o linguístico e o histórico na produção de sentidos 
como foi apresentado no quadro epistemológico da AD, “A língua é a 
materialidade do discurso, e o discurso é a materialidade da ideologia”. 

Ao produzir o seu discurso o sujeito, o sefaradita ou o askenazita, o 
faz a partir de determinadas posições ideológicas, posições que refletem um 
sujeito constituído socialmente, apontando para as suas condições de 
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formação e seu histórico social que constatamos em seus diferentes sentidos 
atribuídos à tradição, à Torá, às práticas religiosas, aos seus costumes 
alimentares e liturgias na Sinagoga. No entanto, por não serem conscientes 
de seu assujeitamento, mantêm fortemente arraigada a ilusão de serem 
plenamente responsáveis por seu discurso e suas posições. Constatamos que 
é pelo “outro”, próprio da heterogeneidade da língua e do sentido, que pode 
haver identificação ou transferência, isto é, abrindo a possibilidade de 
interpretar. 

“Ao significar nos significamos”. Sujeito e sentido se configuram ao 
mesmo tempo e é nisso que consistem os processos de identificação. Eles 
implicam, por sua vez, uma relação da língua (sistema capaz de equívoco) 
com a história, funcionando ideologicamente (relação necessária do 
simbólico com o imaginário). 

 
Esther Szuchman 
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