


A formação do Império Árabe

• O Império Islâmico foi constituído a partir da unificação das tribos árabes. A união
das diversas cidades-estado foi a grande impulsionadora da expansão da doutrina
islâmica, no intuito de propagar os ensinamentos do profeta Maomé;

•Foi após a morte do profeta, em 632, que a Arábia foi unificada. A partir desta
união, impulsionada pela doutrina religiosa islamita, foi iniciada a expansão do
império árabe. Os árabes foram liderados por um califa, espécie de chefe político,
militar e religioso.
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https://escolaeducacao.com.br/imperio-islamico/


•Os seguidores do Alcorão, livro sagrado, acreditavam que
deveriam converter todos ao islamismo através da Guerra Santa.
Firmes nesta crença, eles expandiram sua religião ao Iêmen,
Pérsia, Síria, Omã, Egito e Palestina. Em 711, dominaram grande
parte da península ibérica, espalhando sua cultura pela região
da Espanha e Portugal. Em 732, foram vencidos pelos francos, que
barraram a expansão deste povo pelo norte da Europa. Aos
poucos, novas dinastias foram surgindo e o império foi perdendo
grande parte de seu poder e força.
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https://www.suapesquisa.com/paises/siria/
https://www.suapesquisa.com/egito/
https://www.suapesquisa.com/paises/espanha/
https://www.suapesquisa.com/paises/portugal/


• Divergências ideológicas levaram à cisão do Império Árabe, resultado do
assassinato do califa Uthman Ibn Affan por Ali Ibn Abi Talib, genro de Maomé.
Nasceram os xiitas (crentes de que apenas os familiares do profeta deveriam
governar) e os sunitas (que não viam o califa como líder espiritual).

• Antes do assassinato de Uthman Ibn Affan, o Império Árabe já padecia com a
corrupção e problemas de administração entre as elites árabes. Mesmo diante do
surgimento de novos califas, as guerras civis foram constantes entre xiitas e sunitas.
Assim, a configuração do império não era mais a mesma, nem o seu próprio
fortalecimento.
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•O Império Islâmico entrou em declínio a partir de 732, quando os
árabes foram vencidos pelos francos, barrando seu processo de
expansão pela Europa.

VÍDEO: Grandes Civilizações: O Islã Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=vPUeN_i_JQg
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https://www.youtube.com/watch?v=vPUeN_i_JQg


•Durante o período de conquistas, ampliaram seu conhecimento através da
absorção das culturas de outros povos, levando-as adiante a cada nova
conquista. Foram eles que espalharam pela Europa grandes nomes como o de
Aristóteles e também outros nomes da antiguidade grega. Eles fizeram ainda
importantes avanços e descobertas médicas e cientificas que contribuíram
com o desenvolvimento do mundo ocidental.
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SOCIEDADE ATUALMENTE 

•A família árabe é patriarcal. A mãe é responsável pelos afazeres domésticos e
cuidados da casa, enquanto o pai é o provedor e toma as decisões da casa.
Atualmente, porém, em vários países árabes, a mulher trabalha fora de casa.

VÍDEO: Oito estereótipos de árabes
https://www.youtube.com/watch?v=Z1EDCleiqxk
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https://www.youtube.com/watch?v=Z1EDCleiqxk


Localizada em Mecca, é a mesquita mais
importante para os muçulmanos e também a
maior mesquita do mundo, com mais de 400 mil
m². Ela cerca o lugar mais sagrado do Islã, a Caaba.
É para lá que todo muçulmano se ajoelha e se
curva na hora das orações e também o principal
destino de peregrinação do Islã. Segundo a história
do Islã, quando Maomé repudiou os deuses
pagãos, Alá poupou a Caaba e tornou-a um centro
da nova fé.
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•COMO É A RELIGIÃO MUÇULMANA? A religião
muçulmana é o islã ou seja, muçulmanos são os
seguidores dessa religião. Embora seja um
equívoco recorrente, muçulmanos e árabes não
são sinônimos!

•DE ACORDO COM AS NOSSAS DISCUSSÕES EM
SALA DE AULA EXPLIQUE A AFIRMAÇÃO ACIMA.

e até a próxima aula =) 

9


