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Criação de uma fundação de estudos e pesquisas sefaradis 

Max Nahmias1 

sta breve comunicação diz respeito à criação de uma Fundação de 
Estudos e Pesquisas Sefaradis. 

Antes, porém, para avaliarmos a importância da criação desta 
Fundação, gostaria de traçar uma rápida trajetória dos judeus sefaradis 
desde que foram expulsos da Península Ibérica até chegarem ao Brasil, em 
diversas levas imigratórias. 

Foi na Península Ibérica, no período compreendido entre os séculos 
X e XV que Judeus, Mouros e Cristãos, convivendo em harmonia e 
agregando conhecimentos, produziram o mais duradouro e fecundo ciclo de 
prosperidade e saber de toda a Europa. Essa fase da história é denominada, 
com justa razão, A Idade de Ouro da Humanidade. 

A reconquista do sul da Espanha pelos exércitos cristãos, com a 
queda do último bastião muçulmano na cidade de Granada, em janeiro de 
1492, associada à expulsão dos judeus, interrompeu de forma abrupta, esse 
período de grande esplendor cultural. 

Centenas de milhares de Judeus tiveram de abandonar às pressas seus 
lares, em busca de refúgio em terras mais seguras. Espalharam-se por 
Portugal e demais países do Mediterrâneo, carregando consigo os poucos 
objetos que tiveram permissão para retirar de suas casas. Muitos chegaram 
a levar a chave de suas portas, na vã esperança de poder um dia retornar. 
Todavia, o bem mais precioso que os refugiados conseguiram preservar não 
estava acondicionado nos seus singelos fardos e baús. 

Os Sefaradis levaram para os países que os acolheram sua música, 
sua culinária, sua poesia, seu idioma, sua cultura e, o mais importante de 
tudo, sua fé. Nas novas terras, reencontraram seus irmãos que tinham 
permanecido no Oriente. A maioria dos judeus que se refugiaram em 
Portugal foi convertida à força poucos anos depois, e muitos acabaram 
vindo para o Brasil na época dos descobrimentos e da colonização. A 
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própria Nau de Cabral conduzia um passageiro de origem judaica: o 
intérprete Gaspar da Gama. 

O cultivo da cana de açúcar, inicialmente em Fernando de Noronha e 
posteriormente no Brasil Continental por iniciativa do Cristão-Novo Duarte 
Coelho, um homem de grande visão, teve a participação de muitos judeus 
portugueses. Alguns engenhos do Nordeste chegaram mesmo a abrigar 
Sinagogas e apesar das perseguições a que estavam sujeitos, muitos 
Sefaradis portugueses e brasileiros continuaram observando os preceitos da 
lei mosaica. 

Em 1630, os holandeses conquistaram Recife e Olinda e concederam 
liberdade religiosa aos seus moradores. Nesse período foi instalada a 
primeira Sinagoga das Américas, a Zur Israel, na Rua dos Judeus em Recife 
e seu líder espiritual, o Rabino Sefaradi Isaac Aboab da Fonseca, além de 
coordenar os serviços religiosos, teve a preocupação de fundar também uma 
escola judaica. 

A partir do início do século XIX, Sefaradis provenientes do Marrocos 
começaram a chegar à Bacia Amazônica, desbravando seus rios e igarapés e 
dedicando-se à extração e comercialização da castanha do Pará e da 
borracha. Nas primeiras décadas do século XX, tem início um processo 
contínuo de chegada de judeus sefaradis no Sul e Sudeste do país, 
provenientes de Países do antigo Império Otomano, que começavam uma 
lenta e progressiva fragmentação. Falavam o árabe, o turco, o grego e o 
francês. Em casa, conversavam em ladino, um espanhol arcaico mesclado 
com expressões árabes e turcas. Eram bastante religiosos e nas Sinagogas 
que erigiram e frequentavam com assiduidade, intercalavam o hebraico e o 
ladino em rezas entoadas com forte musicalidade oriental. 

Na metade do século XX, novas levas de Judeus Sefaradis 
começaram a migrar para o Brasil, em sua maioria procedentes da Síria, 
Líbano e Egito. Em comum com os seus irmãos que já estavam no país há 
mais tempo, demonstravam uma vontade inabalável de reconstruir suas 
vidas em nosso país, além de procurar manter acesa a chama de suas 
tradições religiosas. 

A cultura Sefaradi, que abrange 15 séculos de presença na Península 
Ibérica e outros cinco nos demais países do Mediterrâneo e no Brasil, corre 
o risco de ser riscada da memória em apenas uma ou duas gerações. Não 
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podemos ficar de braços cruzados e assistir como meros espectadores o 
desaparecimento dessa rica tradição que produziu sábios como 
Maimônides, poetas como Ibn Gabirol e Ibn Shaprut, estadistas do porte de 
Isaac Abravanel e Disraeli, cientistas como Abraão Zacuto e Benjamin de 
Tudela, empresários como Doria Gracia Mendes, médicos do quilate de 
Garcia de Horta e Amado Lusitano e tantos outros nomes ilustres. 

É inegável que esteja havendo um verdadeiro “revival” da cultura 
Sefaradi, tanto em Israel quanto na Europa e Estados Unidos, com um 
despertar do orgulho pela nossa história e tradição. 

No Brasil, depois do grande sucesso alcançado com as realizações do 
1° Congresso Sefaradi no Rio e do 2° em São Paulo, achamos que o 
momento é extremamente oportuno para a criação de uma Fundação de 
Estudos e Pesquisas Sefaradis (FEPS) que tem como objetivos: a 
recuperação, preservação e divulgação da história dos judeus de origem 
ibérica e oriental, especialmente nos aspectos relacionados às manifestações 
literárias, filosóficas, artísticas, musicais, folclóricas e culinárias, assim 
como os demais componentes de sua cultura. 

Para essa missão, a FEPS se propõe a congregar pesquisadores, 
professores, historiadores, sociólogos e outros profissionais interessados na 
cultura Sefaradi. 

A Fundação terá sede na cidade do Rio de Janeiro e as comunidades 
Sefaradis brasileiras serão incentivadas a participar de suas atividades, com 
vistas a elaborar projetos de pesquisas sobre a contribuição dos judeus 
ibéricos e orientais na construção do país. 

A Fundação de Estudos e Pesquisas Sefaradis incentivará o 
intercâmbio cultural com entidades congêneres do Brasil e do exterior. 

Prioridades 

1a- Elaboração de um acervo de apoio para os profissionais 
envolvidos no projeto. 

2a- Investigação científica sobre as diferentes correntes migratórias 
humanas, oriundas do Norte da África, Egito, Grécia, Turquia, Líbano, Síria 
e demais países do Mediterrâneo que se dirigiram para o Brasil. 
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3a- Divulgação dos resultados das pesquisas em publicações 
especializadas e edição de uma revista da própria Fundação. 

4a- Promoção de congressos, conferências, audições musicais, 
sessões cinematográficas, mostras de arte, espetáculos teatrais e atividades 
correlatas direcionadas aos estudiosos do tema e à população em geral. 

5a – Trazer a lume textos inéditos de grandes escritores, filósofos, 
teatrólogos, poetas e artistas judeus e cristãos-novos ainda desconhecidos 
do grande público. 

Para viabilizar o nosso projeto, contaremos principalmente com os 
incentivos fiscais proporcionados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, 
também conhecida como Lei Rouanet, que permite abater do Imposto de 
Renda as quantias doadas às entidades, dedução essa que vale tanto para as 
pessoas físicas quanto para as jurídicas. 

Por oportuno, quero citar trechos de uma comunicação à 6 
Conferência da Associação de Estudos Judaicos Latino-Americanos, na 
Universidade de Maryland (outubro, 1991) e um poema em ladino do séc. 
XVI. 

A sobrevivência da cultura judeu-espanhola durante cinco séculos é 
um exemplo raro de tenacidade de uma cultura desenraizada – 
separada da Espanha desde 1492 – que se manteve em condições que 
normalmente a destinariam ao desaparecimento. 

O romanceiro sefaradi guarda, de modo transparente, um universo de 
signos culturais, de motivos folclóricos, tomados de empréstimo a 
outros povos sefaradis, colocando à luz o caráter multifacetado de 
sua poesia. 

Esses romances, essas coplas – os chamados cantos seculares, 
inspirados na vida cotidiana – que constituem o romanceiro judeu-
espanhol, estas histórias não interessam apenas pela sua narrativa de 
vida no sentido de busca da identidade, mas pela recuperação de 
culturas inteiras, grupos de população que por perseguições tiveram 
que se calar, esquecer para sobreviver, recalcar. A História, nós o 
sabemos agora, é tecida desses silêncios e desses retornos do 
recalcado. 

A maioria dos sefaradis não foi para muito longe depois de 1492: 
atravessou o estreito que separa a Europa da África, entre Espanha e 
Marrocos, e se instalou no norte africano. Outros, porém, se 
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espalharam em torno da Bacia Mediterrânea, do Egito a 
Constantinopla, do sul da França à Palestina. Salônica (na atual 
Grécia) e Esmirna (hoje Turquia) foram algumas de suas terras de 
eleição. 

Em Salônica e outras partes, os romances eram cantados como 
cantigas de ninar, cantigas de parto, para as noivas, ou simplesmente 
para se lembrar a vida dos antepassados, manter a identidade cultural 
sefaradi. É significativo o espaço no teatro desses romances: a fusão 
da prosa e da poesia, do enredo e do canto, que termina pelo triunfo 
do canto e da poesia. A fala poética é ela própria história de vida. 

E para concluir, um Poema Ladino do séc. XVI 

Por amar una doncella, de aquí d’este lugar. 
Ah, yo la amoo, yo la quero, yo sali n su búsquida. 
Se la demandí a su padre, guerra grande m’hiz’armar. 
Se la demandí a su a madre, de palabras m’hizo’nganar. 
Se la demandí a su’rmano, com cuchillo me queria matar 

Tradução 

Por amar uma donzela daqui deste lugar 
Como a amo, como a quero, pus-me então em sua busca. 
A seu pai pedi-lhe a mão, guerra grande a mim declarou. 
À sua mãe pedi-lhe a mão, com palavras me enganou. 
Ao irmão pedi-lhe a mão, com o punhal quis me matar 




