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O SURGIMENTO DO ISLAMISMO
A origem do islamismo encontra-se na Península Arábica
 Beduínos: Vários povos habitaram a região divididos em tribos, não havia unidade política e
religiosa. Muitos vagavam pelo deserto – eram seminômades. Não formavam um Estado e eram
politeístas. Esse período, anterior à fundação do islã, é denominado pré-maometano ou Arábia préislâmica.
 Maomé: Nascido em Meca (capital do islamismo), viveu entre 570-632, foi o fundador da
religião e é considerado o profeta de Alá (Deus único - monoteísta). A religião de Maomé pode ser
denominada islamismo, islã, muçulmana ou maometana.
 Alcorão: Segundo a tradição islâmica, o profeta recebeu várias revelações de Alá (doutrinas),
reunidas no Alcorão (livro sagrado do islã), entre elas: instruções de ordem social, proibição de jogos
de azar, condenação ao consumo de bebida alcoólica e carne de porco, defesa da poligamia e da
escravidão.
Os cinco princípios básicos do islã são:
Oração
Orar cinco vezes ao dia
Jejum
Durante o mês do Ramadã
Caridade
Dar esmolas aos pobres
Peregrinação
Visitar Meca pelo menos uma vez na vida
Ablução
Aceitar Alá como Deus único e Maomé como seu profeta
 Ramadã: Mês sagrado do islã, quando foi revelado o Alcorão. Representa o nono mês do
calendário islâmico.

 Caaba: Templo religioso que
reunia cerca de 300 divindades. Após
630, as imagens do templo foram
destruídas. Na Caaba encontra-se a
Pedra Negra, cultuada pelo povo árabe.
 Hégira: Perseguido devido a
suas pregações, Maomé foi obrigado a
fugir para Yatreb (ou Medina), pois a
elite local não aceitava o monoteísmo.
Essa fuga do profeta, de Meca para
Medina, é denominada Hégira, sua
data marca o início do calendário
islâmico (622).
Peregrino em oração – Caaba, Arábia Saudita. Foto: Ali Mansuri

Esse período, após a fundação do islã, é denominado Arábia islâmica.
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EXPANSÃO DO MUNDO ÁRABE
Maomé unificou diversas tribos do deserto através da expansão do islamismo, iniciando a formação do
Estado Muçulmano (centralizado e teocrático). Após a morte do profeta (632), o Estado foi governado
por seus sucessores (califas), que iniciaram o expansionismo muçulmano para outras regiões do
Mundo Antigo.
Dividimos essa fase de expansão em três etapas:
Primeira (632 – 661)
Conquista da Síria, Pérsia, Palestina e Egito.
Segunda (661 – 750)
Através da dinastia dos Omíadas, conquistam o norte da África e a
Península Ibérica.
Tercira (750 – 1258)
Através da dinastia dos Abássidas, ampliaram as conquistas em direção ao
Ocidente.
DECLÍNIO DO IMPÉRIO
A partir do século VIII, as disputas e as ambições do califado enfraquecem o império muçulmano. Os
árabes perdem, então, grande parte de seus domínios pelo mundo.
Importante saber:
Os árabes eram movidos pela sua fé, aqueles que morressem em batalhas seriam recompensados no
paraíso.
Praticavam o comércio navegando pelo mar Mediterrâneo, mar Vermelho, oceano Índico e Golfo
Pérsico.
Em terra, percorriam regiões da África, Índia e China em caravanas.
Criação de camelos, cavalos e carneiros. Construíam grandes obras de irrigação, adaptavam suas
lavouras ao clima de cada região. Entre os cultivos, destacam-se: arroz, trigo, algodão, oliva
(azeitona), pêssego e tâmara.
Desenvolveram a matemática, a física, a química e a medicina.
Subdivisão do islamismo:
 Muçulmanos Sunitas - Defendem que o líder muçulmano deve reunir virtudes morais, ser
conhecedor dos ensinamentos do Alcorão.
 Muçulmanos Xiitas - Defendem que o líder muçulmano só pode ser um descendente legítimo
de Maomé. Normalmente são considerados mais radicais.
Lembre-se: “Jihad” (“guerra sagrada”) era o termo utilizado por Maomé, e pelos islâmicos até os
dias atuais, que simboliza a luta pela conversão do maior número de pessoas à religião de Alá.
Atualmente mais de um milhão de pessoas no mundo são adeptos da religião muçulmana,
distribuídos em aproximadamente 75 nações.
Atenção! Apesar de muitas vezes vistas com desconfiança e associadas a questões conflituosas, a
religião e a civilização islâmica são muito importantes e culturalmente ricas. A visão (negativa) que
muitos temos a esse respeito é fortemente influenciada pela oposição do “mundo ocidental”, em
especial os Estados Unidos, aos valores islâmicos, que, na verdade, devem ser respeitados tanto
quanto os de qualquer outro povo ou religião.
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EXERCÍCIOS
01. (UFJF-MG) O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na Unidade árabe,
tem como fundamento:
a) o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que
seguiam essas religiões.
b) o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos.
c) o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá.
d) o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte.
e) a concepção do islamismo vinculado exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos
povos inferiores.
02. (FGV) “Inspiramos-te, assim como inspiramos Noé e os profetas que o sucederam; assim, também
inspiramos Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e as tribos, Jesus, Jonas, Aarão, Salomão, e concedemos os
Salmos a Davi. E enviamos alguns mensageiros, que te mencionamos, e outros, que não te
mencionamos; e Allah falou a Moisés diretamente… Ó adeptos do Livro, não exagereis em vossa
religião e não digais de Allah senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão-somente um
mensageiro de Allah e o seu Verbo, que Ele enviou a Maria, e um Espírito d’Ele.”
Alcorão, 4:163-164 e 171.
O significado dos versículos do Alcorão Sagrado com comentários, p. 137-138.

A respeito do Islão é correto afirmar:
a) A religião muçulmana, apesar das influências do judaísmo e do cristianismo, significou uma ruptura
com a tradição monoteísta ao estabelecer Alá como divindade superior a um conjunto de gênios e
divindades secundárias.
b) A religião muçulmana surgiu no século VII, a partir das pregações de Maomé realizadas na
Palestina, entre as tribos judaicas que haviam renegado o Livro Sagrado.
c) A pregação de Maomé, registrada no Alcorão, ajudou a reverter a tendência à fragmentação política
e cultural dos povos árabes, fornecendo as bases religiosas para a expansão islâmica, a partir do século
VII.
d) A pregação de Maomé foi registrada no Alcorão, primeiro livro sagrado escrito em hebraico e
traduzido para o árabe, grego e latim, o que facilitou sua divulgação na Península Arábica, Palestina,
Mesopotâmia e Ásia Menor.
e) A transferência da capital do império islâmico para Damasco, durante a dinastia Omíada, e para
Bagdá, com a dinastia Abássida, provocou uma revalorização da cultura tribal árabe e a retomada dos
valores panteístas dos primeiros califas.
03. (UEG – GO) O mundo islâmico, cotidianamente presente nos noticiários internacionais, possui um
rico passado que remonta à Idade Média. Acerca da trajetória dessa civilização naquele período, julgue
a validade das sentenças a seguir.
I. Em virtude das divergências religiosas e culturais entre muçulmanos e cristãos, poucas foram as
influências da civilização islâmica sobre o mundo Ocidental até o final do século XV.
II. Originalmente nômades, os povos árabes possuíam uma forte tendência para a atividade comercial,
altamente lucrativa em virtude de, até o século XV, o Oriente Médio ser a única rota comercial ligando
a Europa às Índias.
III. A região islâmica, tendo como figura o profeta Maomé, fundiu elementos judaicos e cristãos em
uma mesma fé, espalhando-se rapidamente por todo o Oriente Médio e pelo Norte da África, a partir
do século VII.
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a) As sentenças I e II são verdadeiras.
b) As sentenças I e III são verdadeiras.
c) As sentenças II e III são verdadeiras.
d) Todas as sentenças são verdadeiras.
04. (VUNESP) O islamismo, ideologia difundida a partir da Alta Idade Média, em que o poder político
confunde-se com o poder religioso, era dotado de certa heterogeneidade, o que pode ser constatado na
existência de seitas rivais como:
a) politeístas e monoteístas
b) sunitas e xiitas
c) cristãos e muezins
d) sunitas e cristãos
e) xiitas e politeístas
Respostas: 01 – A; 02 – C; 03 – C; 04 – B.
SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS:
- Site:
- http://www.islam.com.br: página do Centro Cultural Beneficiente Islâmico de Foz do
Iguaçu (PR), contém diversas informações sobre o islamismo, incluindo a versão do Corão
traduzida para o português.
- Livro:
- “Cidade do Sol” (Khaled Hosseini, Editora Nova Fronteira, 2007): Conta a história de
duas jovens islâmicas no Afeganistão, unidas pelo mesmo marido e pelas dificuldades
enfrentadas na vida.
- Filme:
- “O caçador de pipas” (Marc Foster, 2007): Filme que conta a história de dois amigos no
Afeganistão dominado pelo Taleban. É a filmagem do primeiro romance de Khaled Hosseini,
que possui o mesmo nome.
Observação: Após o sucesso do livro “O caçador de pipas” (2003), diversos livros retratando o mundo
árabe ganharam destaque. Note que a maioria dos autores não moram atualmente em países árabes (o
próprio Khaled Hosseini reside nos Estados Unidos) e, portanto, revelam uma visão ocidentalizada do
mundo islâmico, o que não tira a beleza de suas obras, mas pode levar a algumas distorções do
contexto real.

www.redeeducacional.com.br

contato@redeeducacional.com.br

20

