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A maioria dos judeus de hoje 
descende de uma das duas 
principais divisões da Diáspora: 

os judeus asquenazes (asquenazim) ou 
sefarditas (sefardim).

No sentido estrito, os sefarditas 
descendem dos judeus expulsos da 
Espanha e de Portugal no século XV. Em 
sentido mais amplo, incluem os judeus 
do Oriente Médio e do norte da África 
que se espalharam mais para o leste da 
Ásia (geralmente chamados de judeus 
orientais) e os judeus iemenitas, isolados das outras comunidades 
judaicas por tanto tempo que, tecnicamente, são um grupo exclusivo.

Os sefarditas chegaram à Península Ibérica vindos de todas as partes 
do Mediterrâneo. Mais tarde, alguns judeus asquenazes da Europa 
ocidental se uniram às comunidades mais ricas da Espanha e de 
Portugal. Portanto, o reservatório gênico era amplo e variado, embora, 
depois de forçados a partir da Espanha e de Portugal, os grupos de 
uma área específica tendessem a se instalar juntos. Portanto, é mais 
frequente os judeus sefarditas serem descritos como subgrupos, como 
os judeus marroquinos ou tunisianos.

Antes a glória do mundo judeu, 
o número dos sefarditas exilados 
declinou lentamente. O Holocausto 
praticamente eliminou a presença 
dos judeus sefarditas na Europa, e por 
pouco os judeus evitaram o mesmo destino nos países norte-africanos ocupados pela Alemanha 
ou pela França de Vichy. Hoje, o ladino é falado por cerca de 160.000 pessoas e é um idioma em 
“risco de extinção”.

SEFARDITAS

Sefardim significa:  Ibéria (do nome hebraico da 
região, Sefarad)

Idioma exclusivo:  Ladino (desenvolvido a partir 
do espanhol medieval, com 
hebraico e outros)

Principal códice:  Shulchan Aruch (Mesa posta) 
de Yosef Caro, 1565

Escola rabínica original: Babilônia
Sefarditas hoje:  Talvez três milhões no mundo 

todo

Converso:  Judeu que se converteu ao cristianismo.
Cristão-novo:  Judeu que se converteu ao cristianismo. 

Geralmente usado em Portugal
Judaizante:  Judeu que se convertia ao cristianismo 

mas, secretamente, continuava a 
praticar o judaísmo

Criptojudeu:  Judeu que se convertia ao cristianismo 
mas continuava judeu em segredo

Marrano  Termo originalmente depreciativo, 
derivado da palavra marrão (leitão), 
para judeus que se convertiam ao 
cristianismo mas permaneciam judeus 
em segredo.

Judeus sefarditas (em sentido horário a partir do alto à esquerda): o 
estadista e filósofo português Isaac Abrabanel (1437-1508), o erudito 
David Nieto (1654-1728), que viveu em Londres, e a poeta americana 
Emma Lazarus (1849-1887).


