IDADE MÉDIA

Os árabes e o Islamismo
Na península arábica, durante a Idade Média, surgiria uma das principais religiões
do mundo atual e a religião que mais cresce na atualidade, o Islamismo.
Na época Medieval os árabes, unificados em torno da religião muçulmana,
formaram uma formidável força militar e expansionista e contribuíram para o
declínio do império Bizantino e também tomaram territórios da Europa feudal.
Porém, nem sempre existiu o Islã, e foi apenas no século VII que Maomé difundiu
o monoteísmo com culto a Alá, dando início a unidade religiosa e política.

A Arábia pré-islâmica
Antes de surgir o Islamismo, a Arábia era uma região fragmentada, com uma forte
descentralização política, dividia em tribos. O que caracterizava a região na época
eram os povos beduínos do deserto, que viviam em constante migração em busca
de alimentos e condições de vida e as peregrinações religiosas para regiões
sagradas onde se adoravam vários deuses, entre eles até mesmo estatuetas, o que
caracterizava o politeísmo.
Maomé, o Profeta do Islão
Em Meca, no ano de 570 de
nossa era, nasceu Maomé
(Mohammad). Por volta dos
vinte anos de idade, começou a
trabalhar como condutor de
caravanas comerciais para uma
viúva, Cadija, com quem acabou
se casando.
Os povos beduínos do deserto
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No ano de 610, Maomé retirou-se
para as montanhas para rezar e
meditar, vivendo como eremita.
Nessa fase começou
pregar a
existência de um deus único, Alá, e a
prática da submissão total a esse
deus, o Islão. Maomé, conforme a
tradição islâmica, teria tido uma
visão do Anjo Gabriel anunciando
Alá. (o mesmo que na Bíblia
anunciou a José e Maria o
nascimento de Jesus)

Meca, nessa época era importante
centro religioso – tendo lá os ídolos
da Caaba - que atraía os povos do
deserto, transformando a cidade
em importante centro comercial.
Os
mercadores
de
Meca
começaram a perseguir Maomé,
pois a pregação do monoteísmo
poderia prejudicar as crenças
religiosas que atraíam tantos fiéis
(e
consumidores)
à
cidade.
Perseguido, Maomé teve que se
retirar para a cidade de Yatreb, que
mais tarde ficou conhecida como
Medina (“cidade do profeta”).
Hégira – Hégira significa, em árabe, fuga. A fuga de Maomé para Yatreb, em 622,
recebe o nome de Hégira, e marca o início do calendário muçulmano, o ano zero
do Islã.
A fundação do islamismo – Em Medina, Maomé conquistou adeptos e, no ano de
630, voltou com um poderoso exército de seguidores para destruir os ídolos do
politeísmo de Meca, os ídolos da Caaba. Ao conquistar Meca, considera-se que
tenha se iniciado o processo de expansão do Islamismo, que passaria a conquistar
adeptos por toda Arábia, e mais tarde, em outras regiões do mundo.
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Arábia islâmica
Em Medina, Maomé difundiu
a
religião
muçulmana,
conseguindo formar um
exército que conquistou
Meca (630) e destruiu os
ídolos da Caaba, que foi
transformada num centro de
orações islâmicas. [ao lado,
Meca atual]
A partir dessa época, Maomé
expandiu o pensamento
Islâmico por toda a Arábia,
unificando politicamente as diversas tribos em torno da religião.
As revelações de Alá feitas a Maomé estão contidas no Alcorão. Além de leituras
religiosas, este livro contribui para a preservação da ordem social.







Princípios básicos do Islamismo (Cinco Pilares)
Crer em Alá, deus único, e em Maomé (profeta);
Fazer cinco orações diárias voltado para Meca;
Ser generoso, dando auxílio aos pobres;
Cumprir o Jejum religioso durante o mês do Jejum (Ramadã);
Ir em peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida.

Expansão muçulmana
Maomé, através da religião, criou o estado muçulmano, um Estado teocrático que
se expandiu através de conquistas militares. Após a morte de Maomé (632) o
Estado Muçulmano passou a ser governado por Califas, que concentravam o
poder militar, religioso e político.
Por meio das guerras santas (jihad), a luta contra os infiéis, os Califas expandiram
seus domínios para além da Península Arábica. Em meados do século VII,
conquistaram a Pérsia, a Síria, a Palestina e o Egito. Desde estas conquistas, até a
metade do século VIII houve conquistas no noroeste da China, no norte da África
e em quase toda a península Ibérica.
Até o século XIII o império Muçulmano expandiu-se por várias partes, como a
Europa e outras regiões. Veja no mapa na próxima página.
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No mapa: 1 – conquistas de Maomé (622-32); 2 – conquistas até 681; 3 – conquistas até 750.

A Arábia depois de Maomé
Após a morte de Maomé, a chefia do Estado árabe ficou nas mãos dos califas,
chefes políticos, religiosos e militares, que se diziam sucessores do profeta. A sede
do Califado ficava em Medina e o primeiro líder foi Abu Bakr.
Gradativamente os árabes foram conquistando territórios, como a Síria, a
Palestina, a Pérsia, o Egito, entre outras regiões. A capital deste império que se
erguia passou a ser Damasco (Ásia Menor).
Na onda expansionista, em 711, os árabes chegaram à península Ibérica,
vencendo os Visigodos. Os árabes tentaram subjugar o reino Franco, mas foram
vencidos em Poitiers, em 732.
Havendo divisões internas, o Império Árabe foi aos poucos se fragmentando,
dando origem à Califados independentes como o de Córdova (Espanha), Bagdá
(Ásia) e Cairo (Egito).
Declínio do império muçulmano
O Império islâmico enfrentou crises internas desde o século VIII, devido
principalmente à rivalidade entre os Califas, o que levou ao desmembramento do
império, formando-se estados muçulmanos independentes.
Fatores externos, como a reação dos povos conquistados, também ajudaram para
a desagregação do império.
Porém, o Oriente Médio e o norte da África são até nossos dias
predominantemente muçulmanos.
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EXTRA: Sunitas e xiitas
Por volta do século VII, logo após a disseminação do islamismo na Península
Arábica, os convertidos a essa nova religião organizaram investidas militares
que deveriam empreender a conversão religiosa de outros povos
estrangeiros. Também conhecida como jihad, essa ação tomada pelos árabes
islâmicos possibilitou a conquista de um vasto território que, com passar do
tempo, se estendeu por regiões da Ásia, do Norte da África e da Península
Ibérica.
A partir de então, o poderio sobre as ricas terras conquistadas com o
processo de avanço da crença muçulmana estabeleceu uma contenda
política sobre quem deveria de fato prosseguir controlando as regiões
subordinadas ao comando árabe-islâmico. Sem dúvida, o crescimento da
comunidade islâmica contribuiu fortemente para que novos grupos políticos
aparecessem. Foi por meio de tal disputa que os sunitas e xiitas passaram a
ganhar terreno como os dois principais partidos políticos do mundo árabe.
Partindo de uma noção de viés religioso, os sunitas adotam a Suna – livro
que conta a trajetória do profeta Maomé – como referencial na resolução
das questões não muito bem esclarecidas pelo Alcorão. Seguindo tal livro
sagrado, os sunitas somente reconhecem a ascensão dos líderes religiosos
que fossem diretamente escolhidos pela população islâmica. Ao todo, os
sunitas representam cerca de 80% da comunidade islâmica espalhada pelo
mundo.
Tomando outras justificativas, o grupo xiita prefere uma interpretação mais
rígida do Alcorão e não reconhece os conselhos e exemplos provenientes de
qualquer outro livro. De acordo com os xiitas, o mundo islâmico deve ser
politicamente controlado por membros diretos da família do profeta
Maomé. A justificativa apresentada para tal opção se baseia na crença de
que somente os descendentes da casa de Maomé teriam a sabedoria
necessária para conduzir os fiéis.
Apesar das divergências políticas apresentadas, os árabes muçulmanos
conseguiram propagar a sua crença para diversas civilizações espalhadas
pelo mundo. Segundo indica algumas pesquisas, o isla-mismo é uma das
religiões que mais crescem ao redor do mundo. Atualmente, o grupo político
xiita é comumente associado aos pequenos grupos terroristas que mancham
a reputação do mundo árabe. Contudo, tais alas radicais não refletem as
posições políticas e religiosas de grande parte da comunidade muçulmana.
Fonte: http://mundoeducacao.uol.com.br/curiosidades

Página 5
com Prof. Bussunda

TESTES DE VESTIBULAR
1. (Ufsm 2003) "No Oriente Médio, em uma península árida banhada pelo Oceano
Índico e pelo mar Vermelho, nasceu em 630 o Islão, como resultado das guerras
santas empreendidas por Maomé. Em pouco tempo, se expandiria por extenso
território, conquistando terras na Ásia, na África e na Europa (...). Em terras do
Islão, era difícil separar o Estado da religião (...), dos que acreditam em um só deus
e obedecem a um só chefe, Maomé, e a seus sucessores, os califas."
PILETTI e ARRUDA. "Toda a História". 8. ed São Paulo: Ática, 2000 p.114.
Sobre o Islamismo, pode-se afirmar que
I - resultou na defesa da organização de um Estado teocrático e militarizado.
II - a expansão islâmica difundiu a cultura árabe, enri-quecendo o patrimônio
cultural e técnico ocidental, como os equipamentos náuticos utilizados nas
Grandes Navegações européias dos séculos XV e XVI.
III - surgiram os fundamentalistas islâmicos dentro da facção xiita que, além de
desprezarem os valores do Ocidente, defendiam a utilização de ações violentas e
a "guerra santa" em seus extremos, com o fim de criar um Estado muçulmano.
Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I e III.
apenas II.
apenas II e III.
apenas III.
I, II e III. XXXXXXXXXXXX

2. (Ufsc 2002) Numa sexta-feira, 8 de agosto de 1998, dois atentados
aterrorizaram o mundo. Bombas explodiram nas embaixadas dos Estados Unidos
em Nairobi e Dar es-Salaan, deixando 248 mortos. Os atentados foram
reivindicados pelo grupo "Exército de Libertação dos Santuários Islâmicos".
Sobre o Islão e os grupos islâmicos fundamentalistas que aterrorizam o ocidente,
assinale a(s) proposição(ões) VERDADEIRA(S).
01. O Islão surgiu a partir das pregações de Maomé.
02. No "Alcorão", que segundo a tradição foi transmiti-do a Maomé, estão as leis e
ensinamentos da reli-gião islâmica.
04. Os fundamentalistas islâmicos pretendem um Estado dirigido pelas leis do
Alcorão.
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08. Um número expressivo de fundamentalistas islâmicos prega a guerra santa
contra a sociedade ocidental, principalmente contra os Estados Unidos.
SOMA:_____

3. (Fgv 2000) O surgimento do Islamismo permitiu à Arábia:
a) consolidar uma unidade política e religiosa, fortalecendo-a e possibilitando a
expansão de seu Império;
b) o fortalecimento e a propagação da primeira religião politeísta moderna;
c) a autonomia dos diversos Califados e, portanto, a difusão e fortalecimento de
seus interesses comerciais e religiosos.
d) centralizar os diversos Califados e, portanto, a expansão do politeísmo por
todo o Mediterrâneo.
e) unificar apenas religiosamente a região, permane-cendo, portanto, os
interesses comerciais dos di-versos Califados em conflito.

4. (Acafe 12) O Islamismo é uma das maiores religiões monoteístas da atualidade.
Presentes em praticamente todos os continentes, os islâmicos têm como livro
sagrado o Alcorão.
Acerca do Islamismo, analise as afirmações:
I. A hégira, importante evento do islã, assinala o início do calendário muçulmano.
II. A crença no juízo final é um dos elementos comuns entre o islamismo, o
judaísmo e o cristianismo.
III. No Ramadâ, o mês do “perdão”, os muçulmanos frequentam templos de outras
religiões, evidenciando desta maneira o caráter universal e fraterno do islamismo.
IV. Moisés é considerado o maior profeta islâmico e seus ensinamentos fazem
parte das principais regras de comportamento social dos muçulmanos.
V. Em Santa Catarina existem frigoríficos certificados e autorizados a produzirem
carnes conforme os preceitos islâmicos.
Todas as afirmações corretas estão em:
a)
b)
c)
d)

I - II - V
II - III - IV
III - IV
IV - V
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5. (Fuvest) Os movimentos fundamentalistas, que tudo querem subordinar à lei
islâmica (Sharia), são hoje muito ativos em vários países da África, do Oriente
Médio e da Ásia. Eles tiveram a sua origem histórica:
a) no desenvolvimento do Islamismo, durante a Antiguidade, na Península
Arábica;
b) na expansão da civilização árabe, durante a Idade Média, tanto a Ocidente
quanto a Oriente;
c) na derrocada do Socialismo, depois do fim da União Soviética, no início dos
anos noventa;
d) no estabelecimento do Império Turco-Otomano, com base em Istambul,
durante a Idade Moderna;
e) na ocupação do mundo árabe pelos europeus, entre a segunda metade do
século XIX e a primei-ra do século XX.

Gabarito: 1.e / 2.15 / 3.a / 4.a / 5.b
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