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O Império Árabe teve sua formação a partir da
origem do islamismo, religião fundada pelo
profeta Maomé. Antes disso, a Arábia era
composta por povos semitas que, até o século
VII, viviam em diferentes tribos. Apesar de
falarem a mesma língua, estes povos possuíam
diferentes estilos de vida e de crenças.

ILUSTRAÇÃO: Eugênio Tonon

Profeta e fundador do Islamismo, Maomé nasceu
na cidade árabe de Meca com o nome de
Huhammad.
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•A Arábia, também conhecida
como península Arábica ou Árabe, é
uma península no sudoeste da Ásia e situada
ao nordeste da África na placa árabe. De uma
perspectiva geológica, é considerada um
subcontinente asiático. É uma região
majoritariamente de clima desértico.

• Na antiguidade: A região era habitada
por sírios, judeus e pastores. As cidades eram
governadas por um rei, mas a sucessão não
era de pai para filho
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https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeus
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Economia
Comércio interno = trigo, tâmaras, açúcar, café e algodão;
Comércio externo = especiarias, seda, joias, porcelana e
tapeçaria.

Política
Governo descentralizado = tribos independentes.

Religião
Politeísmo (Alá e outros ídolos).



Os beduínos eram nômades e levavam uma
vida difícil no deserto, utilizando como meio
de sobrevivência o camelo, animal do qual
retiravam seu alimento (leite e carne) e
vestimentas (feitas com o pelo). Com suas
caravanas, praticavam o comércio de vários
produtos pelas cidades da região.

Os beduínos são povos árabes que vivem no deserto, principalmente, nas regiões da
Síria, Iraque, Jordânia, Egito e Arábia Saudita. Os beduínos compõem 10% da população
do Oriente Médio.
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https://www.suapesquisa.com/pesquisa/beduinos.htm
https://www.suapesquisa.com/paises/iraque/
https://www.suapesquisa.com/paises/egito/
https://www.suapesquisa.com/geografia/oriente_medio.htm


Quem foi Maomé?

•Foi fundador da religião e civilização islâmica.
Nascido em 571 d.C., na cidade de Meca,
localizada na Península Arábica. No ano de
610, Maomé teve uma revelação mística,
chamada de epifania: por meio do arcanjo
Gabriel, recebeu as primeiras revelações do
próprio Deus, que se repetiram por vários anos.
A compilação delas deu origem ao Corão, livro
sagrado dos islâmicos, cujos versos foram
ditados pelo próprio Maomé.
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https://www.historiadomundo.com.br/religioes/islamismo.htm


ATENÇÃO:

•Antes mesmo de o islamismo firmar-se como religião, em Meca e em
outras regiões da Arábia, havia uma confluência de credos, tanto pagãos,
politeístas, quanto judaicos e cristãos.

•Por acreditar ser um mensageiro divino, começou a fazer pregações; entre
elas, a de que as pessoas deveriam se submeter a um único deus,
diferentemente do costume dos árabes na época, que se dedicavam a várias
divindades. Também pregava que os fiéis poderiam ter uma vida eterna e
gloriosa mesmo após a morte terrena.
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1. Proclamação de fé
Trata-se da Shahada, que é o testemunho do muçulmano de que ninguém merece
ser adorado, a não ser Allah, e que Maomé é seu mensageiro.

2. Oração
Ritualisticamente, os muçulmanos fazem oração, a Salah, 5 vezes ao dia.

3. Caridade compulsória
obrigação do muçulmano que detém melhor condição financeira de prestar apoio
aos carentes e necessitados.
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4. O jejum do Ramadã
Ramadã é o nono mês do calendário islâmico e deve ser passado em jejum pelos
muçulmanos saudáveis. Sawm, o jejum, consiste na completa abstenção de comida,
bebida e atividades deleitosas (como sexo, jogos e diversões) do nascer ao pôr-do-
sol.

5. Peregrinação à Meca
Trata-se da peregrinação que, ao menos uma vez na vida, todo muçulmano que goze
de condições físicas e financeiras deve fazer à cidade sagrada, Meca, na Arábia
Saudita.
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Religião II
Xiitas
•Acreditam apenas no Alcorão
•Entendem que o poder só pode ser exercido pelos parentes de Maomé
•10% dos muçulmanos

Sunitas
•Seguem o Alcorão e a Suna
•Suna = coletânea de registros dos discursos e feitos de Maomé
•Em geral, defendem o Estado laico
•90% dos muçulmanos



11

Expansão Islâmica - Século VII ao século XI.

Fatores da expansão

• ↑ Demográfico + ↓ terras férteis na Península Arábica;

• Saque (butim);

• Estímulo religioso (Jihad = guerra santa);

• Unidade política e religiosa da Península Arábica;

• Decadências dos impérios Bizantino e Persa;

• Expansão dirigida pelos califas = sucessores de Maomé com autoridade 

política, militar e religiosa.
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Decadência

Fatores

•Divisão do império devido disputas internas e divergências religiosas

•Expansionismo mongol (Em 1258, Bagdá é destruída pelos mongóis)

•Guerra de Reconquista na Península Ibérica

•Invasões germânicas
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Cultura Islâmica

•Arte decorativa

•Escrita ornamental (arabescos)

•↑ Matemática = algarismos indo-arábicos, trigonometria e álgebra

•↑ Arquitetura = mesquitas, minaretes e palácios

•Literatura = Mil e uma noites

•Medicina = Avicena (Canon)

•Filosofia = Averróis (traduziu para o latim a obra do filósofo grego Aristóteles)
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1. Maomé pertenceu a um ramo menor do clã dos Quraysh (coraixitas), um dos

mais poderosos de Meca. Foi criado como mercador e casou-se aos 25 anos

com uma rica viúva bem mais velha que ele, chamada Khadija. Supõe-se que,

nas suas viagens de negócios, Maomé teria entrado em contato com árabes

judaicos e cristãos e sido influenciado por eles.

(DEMANT, Peter. O mundo muçulmano. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2011. p. 25. Adaptado.)
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Sobre a realidade apresentada no texto, assinale a alternativa CORRETA.

A) A principal influência que Maomé sofreu do judaísmo e do cristianismo foi a crença

no monoteísmo.

B) Maomé não obteve sucesso na tentativa de unificar a península arábica em nome do

Islã.

C) O profeta Maomé não obteve resistência para empreender a conquista de Meca.

D) O comércio, atividade desenvolvida por Maomé, não era comum entre os povos

árabes do século VII.

E) Os árabes, no século VII, não tinham contato com cristãos, só com judeus.
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02. As pregações de Maomé não agradaram a grupos importantes, politicamente,
da sociedade árabe. Suas concepções e crenças:

A) adotavam o monoteísmo e tinham relações com o cristianismo,
conseguindo adesão de muitos que visitavam Meca.

B) eram elitistas, sem preocupação com a situação de miséria da época e a
violência das guerras entre as tribos.

C) desconsideravam as questões sociais e visavam firmar um império
poderoso para combater os cristãos no Ocidente.

D) defendiam a liberdade para todos os povos e prescindiam da adoção de um
livro sagrado para orientar as orações.

E) tinham relações com a filosofia grega, desprezando o espiritualismo
exagerado e organizando o poder dos sacerdotes.
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ENEM 2018

03. Então disse: “Este é o local onde construirei. Tudo pode chegar aqui pelo

Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército

e a população geral”. Assim ele traçou e destinou as verbas para a sua construção, e

deitou o primeiro tijolo com sua própria mão, dizendo: “Em nome de Deus, e em

louvor a Ele. Construí, e que Deus vos abençoe”.

AL-TABARI, M. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Cia. das Letras, 1995 (adaptado).
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A decisão do califa Al-Mansur (754-775) de construir Bagdá nesse local orientou-se pela

A) disponibilidade de rotas e terras férteis como base da dominação política.

B) proximidade de áreas populosas como afirmação da superioridade bélica.

C) submissão à hierarquia e à lei islâmica como controle do poder real.

D) fuga da península arábica como afastamento dos conflitos sucessórios.

E) ocupação de região fronteiriça como contenção do avanço mongol.
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04. Para explicar a rápida expansão muçulmana, ou do Islão, há vários fatores.
Qual dos tópicos a seguir não é explicativo disso?

A) o crescimento demográfico da população árabe, que pressionava o povo a
procurar terras favoráveis à agricultura;

B) à fraqueza defensiva do Ocidente, devida à política de paz e tolerância da Igreja
Católica;

C) o império Bizantino e o Império Persa guerrearam durante séculos,
enfraquecendo-se mutuamente;

D) no Ocidente a expansão árabe soube aproveitar as fraquezas dos Estados
bárbaros descentralizados, que sucederam o Império Romano;

E) no Ocidente a expansão árabe soube aproveitar as fraquezas dos Estados
bárbaros descentralizados, que sucederam o Império Romano;
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05. Sobre o surgimento e a expansão do Império Islâmico durante a Idade Média, é
INCORRETO afirmar:

A) Sua expansão é explicada também pela capacidade de integração e
miscigenação com outros povos e culturas, bem como pela relativa
tolerância religiosa dos árabes sobre os povos dominados.

B) Sua força residiu em sua perene e tranquila coesão, desconhecendo lutas
internas pelo poder e a existência de facções rivais.

C) Seu domínio sobre o Mar Mediterrâneo contribuiu para o quase
desaparecimento do comércio na Europa.

D) Enriqueceu o patrimônio cultural do Ocidente, com novos produtos,
técnicas, saberes científicos, filosóficos e artísticos.



22

06. A expansão muçulmana atingiu territórios da Europa, contribuindo para a
divulgação de hábitos culturais que marcaram a formação histórica da Península
Ibérica. Além disso, mudou as relações comerciais da época. Em relação a outros povos
e à Igreja Católica, os muçulmanos:

A) Mantiveram, ao longo de sua história, uma tradição de total tolerância religiosa.

B) Eram temidos, em razão do seu grande poderio militar.

C) Mantiveram uma convivência sem choques culturais, revelando-se, no entanto,

intolerantes com os judeus.

D) Foram intolerantes e violentos, não assimilando as culturas adversárias.

E) Só eram temidos em Portugal, pelos cristãos e pelos judeus, sendo bem aceitos na

Espanha.
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07. Por volta do século VIII, a expansão do islamismo, em diversas partes do mundo,
determinou a origem da divisão que hoje estabelece a diferença entre xiitas e sunitas.
Tudo isso se iniciou no
ano de 632, quando a morte do profeta Maomé abriu espaço para uma disputa entre
os que poderiam ocupar a posição de principal líder político de toda a comunidade
islâmica.

Rainer Sousa. Xiitas x sunitas. In: Brasil Escola. Internet:.

Os estudos sobre religião e política têm demonstrado que

A) religião e política são meios de formação do ser amoral.
B) religião e política são os principais meios de esclarecimento da realidade e de

formação da consciência social.
C) religião e política se desvirtuam quando se interpenetram.
D) qualquer tipo de fundamentalismo, religioso ou laico, constitui meio de alienação do

indivíduo.
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As profecias de Maomé foram organizadas no Alcorão (ou Corão), o livro sagrado do
islamismo. O profeta, que era analfabeto, começa a receber as revelações aos 40
anos de idade, após uma vida quase toda como mercador. Conta-se que esse
processo durou 23 anos. Esse é apenas o primeiro de diversos pontos que fazem os
muçulmanos atribuírem valor divino aos dogmas que sustentam a religião e que
estão no Alcorão.

QUAL O IMPACTO DA RELIGIÃO NA VIDA DO POVO MULÇUMANO? 

@keuricampelo



Atividade de classe: 

•As profecias de Maomé foram organizadas no Alcorão (ou Corão), o livro sagrado do
islamismo. O profeta, que era analfabeto, começa a receber as revelações aos 40
anos de idade, após uma vida quase toda como mercador. Conta-se que esse
processo durou 23 anos. Esse é apenas o primeiro de diversos pontos que fazem os
muçulmanos atribuírem valor divino aos dogmas que sustentam a religião e que
estão no Alcorão.

QUAL O IMPACTO DA RELIGIÃO NA VIDA DO POVO MULÇUMANO? 
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GABARITO:
1. A
2. A
3. A
4. B
5. B
6. B
7. D


