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Resumo 

 

Atualmente o islamismo é reconhecido como uma das maiores religiões do mundo e se encontra com uma 

incrível taxa de crescimento, conquistando tantos fiéis que, para muitos estudiosos, especula-se que no futuro 

possivelmente seja a religião com o maior número de seguidores no planeta. 

Ainda que o islamismo seja hoje seja tão expressivo, sobretudo no Oriente Médio, no ocidente ainda existe 

uma série de preconceitos e desconhecimentos sobre essa religião. Um dos pontos principais é a confusão 

muitas vezes feita entre árabes e muçulmanos. Apesar de muitos árabes, de fato, serem muçulmanos, vale 

destacar que muçulmano é o indivíduo que pratica o islamismo, podendo ele ser de qualquer etnia, enquanto 

árabes são indivíduos de povos semitas que habitam a península arábica podendo ser ou não um muçulmano.  

Visto isso, o que seria então o islamismo e quais seriam as crenças e as práticas religiosas desses 

muçulmanos? Primeiro, o termo islã pode ser entendido a partir da ideia de submissão ou obediência, mas 

neste caso, não uma submissão qualquer, mas sim a Allah, o único Deus cultuado pelos muçulmanos.  

Portanto, como forma de seguir Allah, os religiosos aprendem e praticam os ensinamentos de Deus através 

de suas palavras reveladas no livro sagrado conhecido como Alcorão (ou corão). Para os muçulmanos, o 

Alcorão teria sido organizado através de versos de Allah enviados através do anjo Gabriel, no ano 610, para 

seu último profeta, o árabe Maomé.  Esse evento, que ocorreu em uma caverna no monte Hira ficou conhecido 

como a Noite do Destino. 

Maomé, que havia nascido na cidade de Meca, tentou difundir suas palavras na região, mas acabou entrando 

em conflitos com outros grupos religiosos e pessoas que recusaram ouvir suas mensagens. Assim, em 20 de 

junho de 622 realizou uma migração, conhecida como Hégira, para Medina, onde fundou a primeira 

comunidade islâmica. O evento se tornou tão importante que passou a ser considerado como o ano zero do 

calendário islâmico.  

A trajetória de Maomé, que morreu em 632, possibilitou que o profeta de Allah difundisse as palavras 

religiosas e que construísse novos ensinamentos religiosos. Assim, enquanto o Alcorão se tornou a principal 

fonte religiosa dos muçulmanos, os ensinamentos de Maomé na chamada Suna se tornaram também um 

conjunto de ideias importantes para a religião.  

A morte de Maomé, no entanto, representou um grande impacto para o islamismo, já que Deus não havia 

legado ninguém como um sucessor. Como era considerado o último profeta, após sua morte se instalou uma 

disputa sucessória entre dois grupos que se formaram, os chamados sunitas e xiitas.  

Os sunitas apoiaram como novo califa um dos amigos de Maomé, Abu Bakr, pois defendiam que a indicação 

do novo líder deveria ser baseada em valores. Entretanto, a parcela que ficou conhecida como xiita não 

concordou com a nomeação e defendeu que o sucessor do profeta deveria ser escolhido pela linhagem 

familiar, apoiando assim Ali Bin-Abu Talib, genro de Maomé e pai de seus netos. Graças a essa divergência, 

ainda hoje a comunidade islâmica permanece dividida em diversas ramificações, sendo a divisão entre 

sunitas e xiitas a principal e mais antiga.  

Os sunitas são denominados originalmente como Ahl as-Sunnah (povo da tradição) e reconhecidos como a 

maioria, sendo cerca de 90% da população muçulmana e vistos como um grupo mais flexível quanto a Suna 

e a Sharia (conjunto de leis islâmicas). Os xiitas, no entanto, costumam ser mais ortodoxos quanto às 

tradições.  
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Apesar dessa divisão, Maomé ainda em vida havia sido uma figura fundamental para a unificação árabe na 

Península Arábica, o que permitiu também que os povos da região iniciassem um movimento expansionista 

durante a Idade Média. Assim, após a morte do profeta um império árabe se expandiu da Ásia à Península 

Ibérica, dominando diversos territórios no caminho, sobretudo no Oriente Médio e no Norte da África, inclusive 

terras no sul da Europa. Essas conquistas possibilitaram não só a difusão do islã como a própria conquista 

árabe de diversas rotas comerciais, dentre elas as do Mar Mediterrâneo. 

Com o domínio árabe nessas regiões, ainda na Alta Idade Média, a própria Europa passou a ter contato com 

as novas tecnologias e ideias vindas do mundo árabe. No caso da península Ibérica, por exemplo, o 

muçulmanos chegaram a ocupar a região entre 711 e 1492, quando foram definitivamente expulsos pelas 

Guerras de Reconquista.  

Essa presença muçulmana na região, no entanto, deixou marcas definitivas com o crescimento de grandes 

cidades como Córdoba e Toledo, o desenvolvimento nas artes, arquitetura, relações comerciais e até na 

produção de tecnologias, que foram fundamentais posteriormente para o crescimento do período 

renascentista e para as grandes navegações do Atlântico.  
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Exercícios 

 

1. (UNIFOR CE/2002) O Islamismo, religião de grande importância na Unificação dos árabes, tem como 

fundamento o: 

a) politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. 

b) fato de sua concepção ser vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo, portanto, ser professado 

pelos povos inferiores. 

c) princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte. 

d) monoteísmo, influência do Cristianismo e do Judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam 

essas religiões. 

e) culto aos deuses das tribos árabes e a aceitação da ideia de que o poder político e o religioso deveriam 

concentrar-se nas mãos de uma única pessoa, descendente da dinastia abássida. 

 

 

2. (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 

 

 

3. (VUNESP) As invasões e dominação de vastas regiões pelos árabes na Península Ibérica provocaram 

transformações importantes para portugueses e espanhóis, que os diferenciaram do restante da 

Europa medieval. As influências dos árabes, na região, relacionaram-se a:  

a) acordos comerciais entre cristãos e mouros, a fim de favorecer a utilização das rotas de 

navegação marítima em torno dos continentes africano e asiático, para obter produtos e 

especiarias.  

b) conflitos entre cristãos e muçulmanos, que facilitaram a centralização da monarquia da Espanha 

e Portugal, sem necessitar do apoio da burguesia para efetivar as grandes navegações oceânicas.  

c) difusão das ideias que ocasionaram a criação da Companhia de Jesus, responsável pela 

catequese nas terras americanas e africanas conquistadas através das grandes navegações.   

d) acordos entre cristãos e muçulmanos, para facilitar a disseminação das ideias e ciências romanas, 

fundamentais, para o crescimento comercial e das artes náuticas.  

e) contribuições para a cultura científica, possibilitando ampliação de conhecimentos, 

principalmente na matemática e astronomia, que permitiram criações de técnicas marítimas para 

o desenvolvimento das navegações oceânicas.  
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4. (MACKENZIR) “Em 632, a grande discussão provocada pela morte de Maomé era quem deveria 

sucedê-lo como principal líder político da comunidade islâmica. Embora Abu Bakr (sogro de Maomé) 

tenha sido escolhido como primeiro califa, muitos defendiam que a liderança deveria ser exercida por 

Ali, genro do profeta, casado com sua única filha viva na época. Do casamento nasceram dois filhos, 

herdeiros diretos de Maomé. Para os seguidores de Ali, apenas os descendentes em linhagem direta 

com o profeta (portanto, as gerações nascidas de seus dois netos) deveriam assumir o controle, uma 

vez que teriam sido escolhidos por Alá”.  

(Michel Reeber. Religiões: mais de 400 termos, conceitos e ideias. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, p.259.) 

O texto aponta para a(o): 

a) início de um conflito civil no Império Islâmico, contribuindo para a perda de unidade política e 

religiosa entre os seguidores do profeta Maomé.  

b) divisão do mundo islâmico após a morte do profeta Maomé, contribuindo para o surgimento de 

duas importantes divisões do Islã: os xiitas e os sunitas.  

c) formação do califado, com a dinastia Omíada, governado pelos descendentes diretos do profeta 

Maomé, o que, por sua vez, deu início à expansão islâmica.  

d) perda da unidade política, em virtude do início da guerra civil entre as comunidades islâmicas, mas 

com a manutenção da crença no Corão e na Suna.  

e) imposição do poder centralizado em torno dos descendentes diretos do profeta Maomé, com a 

perseguição e eliminação de todos os grupos opositores. 

 

 

5. (FATEC) No século VIII, tropas muçulmanas, lideradas pelo general Tarik, saíram do Norte da África, 

atravessaram o mar Mediterrâneo pelo Estreito de Gibraltar e conquistaram quase toda a península 

Ibérica. Sobre o período de domínio muçulmano na península Ibérica, é correto afirmar que:  

a) contribuiu para a consolidação do feudalismo, isolando a Europa do restante do mundo, e 

estimulando as pessoas a abandonarem as cidades.  

b) o desenvolvimento mercantil provocou o crescimento de cidades como Córdoba e Toledo, atraindo 

poetas, letrados e músicos, estimulando o ambiente intelectual.  

c) sua duração foi maior em Portugal do que na Espanha, reino do qual os muçulmanos foram 

expulsos pelos cruzados, cerca de trinta anos após a ocupação da península Ibérica.  

d) durou aproximadamente meio século, e foi marcado pela perseguição aos cristãos, pela obstrução 

das rotas mercantis e pela Peste Negra, que dizimou parte da população europeia.  

e) consolidou o sistema escravocrata medieval, fechou universidades, desestimulou o 

desenvolvimento científico e proibiu manifestações literárias e musicais pagãs. 
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Gabarito 

 

1. D 

O islamismo não apresentava uma negação das outras religiões monoteístas e nem descartava a 

existência de outros profetas, mas afirmava Maomé como o último dos mensageiros de Deus e, portanto, 

a islã como a mensagem definitiva. Desta forma, a religião apresentou diálogos com outras práticas 

religiosas do contexto, dentre elas o judaísmo e o cristianismo.  

 

2. B 

Até hoje sunitas e xiitas representam os dois principais e maiores grupos dentro do islamismo, sendo a 

vertente sunita sozinha representante de quase 90% dos muçulmanos.  

 

3. E 

Os conhecimentos dos povos parabes que chegaram à península Ibérica tiveram grande influência na 

construção de saberes científicos que, posteriormente, auxiliaram portugueses e espanhóis nas 

expansões marítimas.  

 

4. B 

A morte do profeta Maomé é a grande responsável pela criação de divergências no mundo islâmico, pois 

o mesmo não havia indicado sucessores. 

 

5. B 

Córdoba e Toledo se tornaram duas grandes cidades do Império Árabe na península Ibérica, sendo neste 

período importantes polos de produção de conhecimentos.  


