Diáspora Sefardita. Séculos XV-XIX
Modalidade: curso
Formador: Susana Mateus
Local: Lisboa
Número de horas: 18
Data: 15, 22 e 29 de setembro
Data limite de inscrição: 7 de setembro
Horário – das 10.00h às 13.00h e das 14.00h às 17.00h
Valor da ação
Associados: 40 €
Não associados: 60€

Num momento em que se discute a importância da história das minorias na construção
da Europa, parece-nos fundamental refletir sobre a diversidade cultural (e religiosa) que
caracterizou a realidade portuguesa ao longo dos séculos. Neste sentido, é fundamental
compreender as dinâmicas e as principais características do fenómeno migratório
genericamente designado por Diáspora Sefardita. Este movimento de longa duração,
essencialmente entre os séculos XV e XIX, teve uma escala global e um impacto
significativo nos locais de chegada dos migrantes. A análise das realidades de integração
e de segregação dos judeus e cristãos-novos ibéricos envolvidos nesta diáspora e os
laços que estes mantiveram com os seus locais de origem, são, em nosso entender,
exemplos de especial relevância para compreender a realidade da influência da minoria
judaica na história da Península Ibérica (nas épocas Moderna e Contemporânea), bem
como um caso de estudo fundamental para refletir criticamente sobre as realidades
migratórias do mundo contemporâneo.
OBJECTIVOS A ATINGIR
1. Compreender a aplicação do conceito de diáspora à realidade migratória de judeus e
de cristãos-novos ibéricos na Época Moderna;
2. Discutir e revisitar a historiografia sobre as "perdas e ganhos" provocados pela
expulsão dos judeus de Portugal e pela sua dispersão mundial;
3. Identificar as principais etapas da chamada Diáspora Sefardita, reconhecendo as suas
especificidades geográficas;
4. Reconhecer os principais locais de chegada deste movimento migratório;
5. Analisar a produção escrita produzida em contextos de diáspora, identificando as
proximidades à Península Ibérica (por exemplo, do ponto de vista da língua) e as
adaptações aos locais de destino.
CONTEÚDOS DA ACÇÃO

1. Das expulsões ibéricas (1492;1496) à conversão geral dos judeus (1497). O
contexto do movimento da Diáspora;
2. O conceito de Diáspora. A dispersão geográfica. Os usos escritos de um conceito
na literatura coeva;
3. Europa, Norte de África e Império Otomano;
4. Brasil e Ibero-América;

5. Ásia: Estado da Índia e Filipinas;
6. Inglaterra, América do Norte e Caribe;
7. As realidades do final do século XIX e os movimentos de regresso à Península
Ibérica;
8. Análise problematizada da Diáspora Sefardita e das suas interacções com a
história portuguesa. Conclusões gerais.

METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO
As aulas decorreram seguindo uma metodologia expositiva central de um conteúdo
teórico fundamental para a compreensão de cada módulo, seguindo-se debate em torno
dos principais conceitos apresentados. Em cada módulo serão também comentadas
criticamente fontes documentais coevas e pertinentes para o tema em análise.

