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1- Localização 

• Localização:

- Península Arábica (Oriente Médio)
Limites:
* ao norte =  Palestina 
* ao sul = Golfo ou Mar Arábico
* a leste = Golfo Pérsico 
* a oeste= Mar Vermelho

• Condições Geográficas:

- Predomínio de desertos: povos nômades( 
beduínos) pastores

- Costa Oeste- povos sedentários= prática do 
comércio, artesanato e agricultura. Destaque 
para as cidades de Meca e Yatreb



2- Arábia Pré-Islâmica

- Ausência de unidade política:
predomínio de tribos(300) lideradas
pelos Sheiks

- Destaque para a cidade de MECA =
centro religioso e comercial que
girava em torno da CAABA, templo
que abrigava diversas divindades e a
PEDRA NEGRA. Era administrada
pelos CORAIXITAS



3- Maomé e o Islamismo

Maomé (Muhammad 570 – 632):

- Natural de Meca, tribo dos coraixitas que exploravam o
comércio local e o santuário.

- Aos 15 anos trabalhava nas caravanas de comércio:
conheceu e assimilou as doutrinas monoteístas
(Cristianismo e do Judaísmo) e edificou um sincretismo

Religioso.

- Casou-se com Cadija e , aos 40 anos iniciou as pregações do
Islamismo.

- Foi perseguido e fugiu de Meca( HÉGIRA 622) para Yatreb,
onde ampliou seus adeptos.

- Retornou vitorioso a Meca onde destruiu os ídolos da
Caaba, preservando a Pedra Negra.

- Meca = capital do Islamismo e da religião muçulmana



Maomé
ISLAMISMO = junção do JUDAÍSMO + 

CRISTIANISMO + CRENÇAS PRÉ-ISLAMICAS.

- O Corão é o livro básico que contem a vontade 
de Alá revelada ao profeta pelo anjo.

- Preceitos básicos ou pilares do Islamismo:

# um só deus e Maomé seu último profeta
# orar 5 vezes ao dia com a face voltada p/ Meca
# ajudar os necessitados 
# jejuar no mês de Ramadã
#  ir à Meca uma vez na vida

- 632: morreu Maomé
O Islamismo unificou os árabes sob um mesmo 

Estado e uma só religião



Arábia Islâmica
• CORÃO (Alcorão):

# Compilado após a morte do Profeta

# Base nos escritos de Said

(escravo persa de Maomé)

# Três testemunhas que viram 
pessoalmente o profeta 

proferir as Suratas!

• SUNA (posteriormente):

conjunto de ditos e realizações 
atribuídos ao Profeta!



Arábia Islâmica

Orientações Sociais:

• Proibições:
# Comer carne de porco
# Bebidas alcoólicas
# Praticar Jogos de Azar
# Roubo
# Reprodução de Figuras 
Humanas



Divisão do Islamismo

• A morte do profeta provocou uma crise ,sem deixar
descendente masculino e sucessor claramente
designado.

• Abu-Bekr, o sucessor do profeta seria um governante,
um califa (Khalifah). Mas a questão sucessória, virou
motivo de litígio e divisão entre os muçulmanos:

* Os mulçumanos Sunitas aceitam a eleição de Abu-Bekr
(sogro do profeta) como califa e sucessor de Mohammad.
E os califas Omar (conselheiro do profeta) e Otmã (genro
do profeta).

X

* Os mulçumanos Xiitas discordam do princípio de cargo
eletivo. Os Xiitas acreditam que a verdadeira liderança
vem da linhagem sangüínea do profeta, através de seu
primo e genro, Ali ibn Abi Talib



Expansão Islâmica

Os árabes conquistaram um enorme império em bem pouco tempo!


