Professor Edley

www.professoredley.com.br

Mundo Islâmico

Arábia
Antes e Depois de Maomé
A civilização Árabe-Islâmica surgiu e irradiou-se a partir da Península Arábica, situada no
Sudeste da Ásia.
Com clima extremamente quente e seco, cerca de 80% de seu território são constituído por
desertos.

Arábia Pré-Islâmica
Viviam na Península Arábica diversos povos, organizados em tribos ou clãs, que
costumavam ser classificados em dois grandes grupos, conforme suas características
culturais mais marcantes:

– Árabes do Litoral
Povos Sedentários que moravam em cidades próximas à costa, com o Meca e Yatrib.
Dedicavam-se principalmente ao comércio, conduzindo as caravanas de camelos que
transportavam mercadorias do Oriente para as regiões banhadas pelo Mar
Mediterrâneo;

Arábia
– Árabes do Deserto
Povos Seminômades que viviam em torno do Oásis da Península. Dedicavam-se
principalmente à criação de ovelhas, cabras e camelos, e à produção artesanal, além
de praticarem saques e pilhagens, cujo produto era repartido entre os membros das
tribos.

A Arábia não teve unidade política até o Século VII.

Os Árabes ligavam-se uns aos outros apenas pelos laços de parentescos e por elementos
culturais comuns:

Falavam o mesmo idioma (apesar das variações regionais) e possuíam as mesmas
crenças religiosas (eram politeístas, adorando centenas de divindades).

Arábia
Na cidade de Meca havia um Templo que reunia os ídolos (estátuas) das principais
divindades cultuadas pelos Árabes.
Nesse Templo encontrava-se também a Pedra Negra (provavelmente, um pedaço de
Meteorito), venerada pelos Árabes, que acreditavam ter sido milagrosamente trazida do
Céu por um Anjo.
A existência desse Templo na cidade de Meca fazia dela um importante ponto de
convergência de crentes.

Nos períodos de Paz, a cidade transformava-se num movimentado ponto de encontro e
no principal centro comercial dos Árabes, recebendo pessoas e mercadorias de
diversas regiões.

Arábia

Arábia
Arábia Islâmica
A construção do Estado Árabe iniciou-se com Maomé (570-632), um mercador da cidade de
Meca que fundaria o Islamismo, religião monoteísta cujos seguidores também são
chamados de Muçulmanos.
Segundo a tradição islâmica, aos 40 anos de idade Maomé ou Muhammad (“o Mais
Louvado”) teria sido escolhido por Deus para ser o Último Profeta enviado à humanidade.
Quando iniciou suas pregações, Maomé dizia que os Ídolos do Templo deviam ser
destruídos, pois havia Um Só Deus no Universo, Alá.
Isso provocou a reação dos Sacerdotes de Meca, já que, além de atacar a Religião que
eles representavam, o Profeta poderia prejudicar o comércio gerado pelos rituais
politeístas na cidade.
Obrigado a deixar Meca em 622, Maomé refugiou-se em Yatrib (posteriormente
denominada Medina, ou “a cidade do profeta”).

Arábia
Esse episódio é chamado de Hégira (palavra de origem árabe que significa
“emigração”). E marca o início do Calendário Muçlmano.
Maomé e seus seguidores difundiram a Nova Religião em Medina e organizaram um
exército de fiéis.
Em 630, conquistaram Meca e destruíram os Ídolos da Caaba, exceto a Pedra
Negra, considerada símbolo de união.
A partir daí, o Islamismo expandiu-se pela Arábia, e os diversos povos foram
se unificando em torno da Nova Religião.
Assim, por meio da identidade religiosa, criou-se uma nova organização política e
social entre eles e formou-se o Estado Islâmico, de Governo Teocrático.
Após a morte de Maomé, em 632, o Estado Muçulmano passou a ser governado
por Califas, que concentravam os Poderes Religioso, Político e Militar.

Islamismo

Islamismo
Submissão a Deus
A Religião Islâmica prega a Submissão plena do ser humano aos preceitos de Alá, o Deus
Único, Criador do Universo.
A palavra Alá significa, em Árabe, Deus.
É formada pelo artigo definido Al e pelo substantivo Ilah, que significa Deus.
A submissão a Deus é chamada de Islão ou Islã (do árabe Islan, “submissão”).
E aquele que tem fé em Deus é Muçulmano (do árabe Muslim, que significa “aquele que
se submeteu a Deus”).
O Islamismo é uma das religiões mais influentes da atualidade.

Suas cidades sagradas – Meca e Medina –, situadas na Arábia Saudita, recebem cerca de 2
milhões de peregrinos muçulmanos no mês sagrado de seu calendário – Ramadã.

Islamismo
Princípios Básicos
Entre os princípios básicos do Islamismo, destacam-se:
– Crer em Alá, o Deus Único, e em Maomé, seu profeta;
– Fazer Cinco Orações Diárias com o rosto voltado em direção a Meca;
– Ser generoso com os Pobres e dar esmolas;
– Cumprir o Jejum Religioso durante o Ramadã – Mês Sagrado;
– Ir em Peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida.

Islamismo
Alcorão: O Livro Sagrado
Os princípios básicos do Islamismo encontram-se reunidos no Alcorão ou Corão (do
árabe Al = a + Corão = Leitura, ou seja, “A Leitura”), o Livro Sagrado dos Muçulmanos.
Segundo o Alcorão, Deus (Alá), é o único criador do universo, é essencialmente Bom e
Justo.
Os seres humanos devem obedecer inteiramente a ele, embora possam ignorar seus
mandamentos e trilhar o caminho do mal, induzidos por Satã (Iblis, o Anjo Decaído).

Porém, no dia do Julgamento Final, todos os mortos ressuscitarão e serão
julgados por seus atos.

Assim, serão enviados para o Paraíso ou para o Inferno, onde permanecerão
eternamente.

Islamismo
Na abertura do Alcorão, encontramos as seguintes palavras:
Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso.
Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos,
O Clemente, o Misericordioso,
O Soberano no dia do Julgamento.
A Ti somente adoramos.
Somente a Ti imploramos Socorro.
Além de normas religiosas, o Alcorão inclui preceitos jurídicos, morais, econômicos e
políticos que orientam o cotidiano da vida social.
Proíbe, por exemplo, que os fieis comam carne de porco, consumam bebidas
alcoólicas ou pratiquem jogos de azar.
O Roubo é severamente punido.
A poligamia masculina – casamento do homem com mais de uma mulher –
é permitida.

O Alcorão

Islamismo
Sunitas e Xiitas
Após a morte de Maomé, a Religião Islâmica sofreu várias interpretações, entre as quais se
destacaram as de dois grupos, até hoje conflitantes:

– Os Sunitas
Defendem como condição para o Homem ocupar o cargo de Chefe de Estado
Muçulmano (Califa), ter sólidas virtudes morais – como honra, respeito pelas leis e
capacidade de trabalho.

Os Sunitas, além do Alcorão, seguem a Suna, que se refere ao comportamento
habitual do Profeta e seus companheiros, quanto às suas ações, falas, aprovações
e desaprovações.

Essas informações registradas através de narrativas curtas, são
denominadas Hadiç.

Islamismo
– Os Xiitas
Postulam que a Chefia do Estado Muçulmano só pode ser ocupada por um legítimo
descendente de Maomé ou com ele aparentado.
Afirmam que o Chefe da Comunidade Islâmica é pessoa diretamente inspirada
por Alá e que os fiéis lhe devem obediência absoluta.
Atualmente, a maioria dos seguidores do Xiismo encontra-se no Irã, no Iraque ou no Iêmem.

Nas demais regiões do Mundo Islâmico, predominam os seguidores do Sunismo –
aproximadamente cerca de 84% dos atuais muçulmanos.

Fontes do Islamismo
No texto seguinte, Safa Jubran, especialista em língua e literatura Árabe, apresenta sua visão
do Alcorão e do Hadiç – ou Hadith – importantes fontes da Religião Muçulmana.
Alcorão é o Livro Sagrado dos Muçulmanos, para os quais está contida a palavra de Deus,
revelada ao Profeta Maomé (Muhammad), o fundador do Islamismo.
A revelação do Alcorão levou 23 anos para se completar. É considerada a primeira e a mais
importante fonte da religião muçulmana. O Alcorão é composto de 114 capítulos, chamados
“suratas”, somando 6.236 versículos ou “ayas”. A disposição dos capítulos não segue a
linha cronológica da revelação. O conteúdo desse livro sagrado começa a ser compilado e
anotado já na vida do profeta, mas é fixado definitivamente durante o governo do terceiro
Califa, Othman, entre 644 e 656. o Alcorão é escrito em Árabe, sendo dever de cada
muçulmano, árabe ou não, fazer suas orações nessa língua...
Uma outra fonte importante do Islamismo, além do Alcorão, é o Hadiç – ou Hadith, que
significa diálogos – que consiste em narrativas e pregações atribuídas ao Profeta Maomé. O
conjunto de Hadith foi reunido durante os primeiros séculos após a morte do Profeta.
Recorre-se ao Hadith quando não se encontra no Alcorão uma instrução específica de como
deve-se agir diante de uma situação não prevista.

Fontes do Islamismo
Como a Lei Islâmica não se baseia apenas no texto alcorânico, mas também no Hadith,
interpretações diversas podem ser feitas, o que permite, muitas vezes, oferecer várias
respostas para uma mesma questão.
Essa diversidade é, certamente, a principal e melhor evidência de que nenhuma interpretação
da lei religiosa muçulmana pode ser considera da a “única”, o que, portanto, bastaria para
impedir, no seio dessa religião, a existência de “donos da verdade”.

Expansão Árabe

Expansão Árabe
Formação do Império Islâmico
Após a morte de Maomé e sob a liderança dos Califas, ocorreu uma grande expansão territorial
árabe. São várias as razões da expansão. Entre elas destacam-se:
– A busca de terras férteis;
– O interesse na ampliação das atividades comerciais;
– As Guerras Santas contra os “Infiéis”, ou seja, a luta para
difundir e preservar o Islamismo.

Expansão Árabe
Fases da Expansão
As grandes etapas da Expansão Muçulmana foram:

– Primeira Etapa (632-661)
Período dos Califas eleitos que sucederam Maomé. Conquistas da Pérsia, da Síria, da
Palestina e do Egito.

– Segunda Etapa (661-750)
Período da Dinastia dos Califas Omíadas. A capital foi transferida para Damasco.
Conquistas, por exemplo, do noroeste da China, do norte da África e de quase toda
Península Ibérica. O Avanço Árabe – ou Sarraceno – ao Reino Franco foi barrado por
Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, em 732.

– Terceira Etapa (750-1258)
Período da Dinastia dos Califas Abássidas, marcado pela ascensão dos Persas rumo
ao Mundo Islâmico. Nessa fase, a capital foi transferida para Bagdá. As conquistas
muçulmanas ainda avançaram pela Europa, na parte sul da Península Itálica.

Expansão Árabe
Diversificação Econômica
Nas regiões conquistadas, os Muçulmanos desenvolveram uma produção agrícola variada
graças à construção de grandes obras de irrigação, que tornaram produtivas terras antes
estéreis e empobrecidas.
Cultivaram lavouras adaptadas ao clima de cada região e destinadas à produção de
trigo, algodão, arroz, linho, cana-de-açúcar, espinafre, café, oliveira, laranja e
outros produtos.

Ao mesmo tempo em que ampliavam seus territórios, os Muçulmanos expandiram a
atividade comercial, dominando as grandes rotas, desde as regiões da atual Índia até a
Península Ibérica.
Viajantes do Mar e da Terra, os Muçulmanos realizavam negócios em diferentes partes do
mundo.
Navegavam constantemente pelo Mar Mediterrâneo, Oceano Índico, Mar Vermelho e
Golfo Pérsico, detendo assim, o controle do comércio entre Oriente e Ocidente.

Expansão Árabe
Por Terra, percorriam, em caravanas de camelos, regiões da África, Índia, China e
Rússia.
Também se tornaram habilidosos comerciantes, criando diversos instrumentos jurídicos
para a realização dos negócios:
Cheques, Letras de Câmbio, Recibos e Sociedades Comerciais.
O intenso Comércio Muçulmano foi acompanhado de significativo desenvolvimento da
produção artesanal, responsável por grande parte dos artigos comercializados.
Em Bagdá – atual Iraque –, por exemplo, produziam-se jóias, vidros, cerâmicas e
sedas;
Em Damasco – atual Síria –, destacou-se a produção metalúrgica de armas e
ferramentas, além de seu famoso tecido de linho e seda;

Em Toledo – atual Espanha –, produziam-se ótimas espadas, cobiçadas pelos
cavaleiros medievais.

Expansão Árabe

Expansão Árabe
Declínio do Império
A partir do Século VIII,o poder central dos vários territórios conquistados pelos Muçulmanos
passou a enfrentar crises internas, provocadas, em sua maior parte, pela rivalidade entre
os Califas.
Essas disputas levaram ao desmembramento do Império Islâmico e à formação de
Estados Muçulmanos Independentes, como o de Córdoba (na atual Espanha) e o do
Cairo (no atual Egito).

No plano externo, os Árabes enfrentaram a reação dos povos conquistados.

Na Península Ibérica, por exemplo, os Cristãos uniram-se para expulsá-los de seus
territórios.

Já no Oriente, entre os Séculos XII e XV, uma série de povos invasores acabou
conquistando os territórios dominados pelos Árabes.

Expansão Árabe
No entanto, o Islamismo manteve seu predomínio em grande parte dos Novos Estados que
surgiram com o final do Império Islâmico.
Atualmente, países de diferentes regiões do mundo – como o norte da África, parte da Ásia e
o sudoeste da Europa – são Islâmicos.
A Cultura Muçulmana, em diversos aspectos, é vivenciada em cerca de 75 países, e a
Religião Islâmica é seguida por cerca de 1,3 bilhão de Pessoas.

Expansão Árabe

O Islamismo Atual
O Islamismo nasceu na Península Arábica e é, atualmente, religião majoritária em quase 60
países do mundo.
No entanto, apenas 15% dos Muçulmanos vivem hoje em países Árabes.
A Indonésia que não é Árabe, é o país que reúne o maior número de adeptos do
Islamismo.
Ele também é praticado no Brasil, integrando-se ao pluralismo religioso brasileiro.
O primeiro grupo muçulmano a vir para o Brasil era constituído de Africanos Escravizados.
A Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia, em 1835, foi uma Rebelião de Escravos
Africanos Muçulmanos.
Entre os praticantes do Islamismo no Brasil, encontram-se tanto imigrantes árabes (como
Sírios, Libaneses, Palestinos, Egípcios, etc.) como pessoas de origem não árabe que se
converteram ao Islão.
Segundo a Federação Islâmica Brasileira, há em torno de 1,5 milhão de Muçulmanos no
Brasil.

Cultura Árabe

Cultura Árabe
Difusão de Descobertas e Conhecimentos
Durante a Idade Média, os Árabes assimilaram e reelaboraram produções culturais de diversos
povos, criando, ao mesmo tempo,uma cultura rica e singular.
Em muitas situações, eles difundiram aspectos econômicos e culturais do Oriente e do
Ocidente.
Foi, por exemplo, por intermédio deles que chegaram à Europa inventos dos povos
orientais, como bússola, a pólvora, o papel.
e também muitos textos da Antiguidade Clássica, como as obras de Aristóteles.

Na Ciência, podemos destacar Contribuições Árabes nas seguintes áreas:

– Matemática
Introduziram os algarismos hindus, que ficaram conhecidos como algarismos
arábicos, e o numeral zero. Além disso, desenvolveram a Álgebra e a Trigonometria;

Cultura Árabe
– Medicina
Descobriram técnicas cirúrgicas e revelaram as causas de doenças contagiosas,
como a Varíola e o Sarampo;

– Química
Descobriram substâncias como o ácido sulfúrico, o salitre e o álcool, além de
desenvolverem o processo de utilização de diversos elementos químicos.
A Expansão Islâmica também levou à difusão do Idioma Árabe, que era a “língua oficial”
do Mundo Islâmico.

Por isso, diversos idiomas contam com muitas palavras de origem árabe, como, no
caso do português, a palavra arroz, café, algarismo, álgebra, álcool, frango, sorvete,
jarra, alface, azeite, tarifa, açúcar, entre tantas outras.

Cultura Árabe
Impacto Sobre a Cultura Ibérica
Os Muçulmanos chegaram à Península Ibérica em 711 e lá ficaram por quase Oito
Séculos, quando foram definitivamente expulsos.
Assim, o domínio árabe impactou fortemente as culturas dos povos Português e
Espanhol, que chamavam os Árabes de Mouros ou Sarracenos.
Até hoje, a exuberante arquitetura árabe destaca-se nas ruas e praças de cidades de
Portugal e, especialmente, da Espanha.
Comidas, músicas e roupas – além de muitas palavras dos idiomas português e
espanhol – também exibem a influência árabe.

Sarracenos
Denominação que os Cristãos da Idade Média davam às populações Muçulmanas.
Mouros
Denominação empregada para populações Muçulmanas principalmente no norte da África, de origens
diferentes, como Árabes, Etíopes, Afegãos, Persas.

A Mulher em Países Islâmicos Atuais
A Cientista Social Francesa Juliette Minus é considerada especialista no tema “mulher no
mundo muçulmano”. Reproduzimos, a seguir, trechos de uma entrevista, concedida a Betty
Milan,em que Juliette Minus apresenta sua visão sobre aspectos da situação social da mulher em
países islâmicos atuais.
Qual o significado do véu no mundo Muçulmano?
O véu não tem a mesma significação nas origens e hoje. Em quase todas as sociedades, as
mulheres usaram o véu. Nos anos 40, na Europa, uma mulher que saísse sem chapéu era
considerada sem honra. Precisava sair de chapéus e com luvas, esconder o cabelo e não
pegar na mão de um desconhecido. O cabelo e a mão são importantes em todas civilizações.
O cabelo é um objeto sexual, e, na tradição antiga, no judaísmo, as mulheres raspavam a
cabeça quando casavam. No que diz respeito à mão, tanto no judaísmo, quanto no islamismo,
existe a interdição do contato físico entre um homem e uma mulher que não sejam da mesma
família. A história do véu é muito antiga e é provável que as mulheres não estivessem
sistematicamente veladas na época de Maomé. Mas ele teve que deixar Meca, porque as
pessoas não queriam um pregador que exigia dos ricos esmola para os pobres. Quando
Maomé chegou a Medina, ele recorreu ao véu para distinguir as mulheres que eram crentes
das outras...

A Mulher em Países Islâmicos Atuais
Quais são os versículos do Alcorão diretamente relacionados à submissão das mulheres?
Nos capítulos do Alcorão não existe um desenvolvimento longo sobre esse ponto preciso. Há
referência às mulheres ao longo do Alcorão, versículos que dizem respeito a elas. Os dois
versículos mais importantes são “Repúdio” e “Das Mulheres”. O Alcorão diz que tanto o
homem quanto a mulher devem ser punidos quando se comportam mal e diz ainda que os
homens e as mulheres são iguais diante de Deus,ou seja, quando mortos. Porém também diz
que o homem tem preeminência sobre a mulher ou que ele é superior e a mulher lhe deve
obediência – como ele deve obediência a Deus...

Em que condições o homem pode repudiar a mulher com que se casou?
Em quaisquer condições. Por ser estéril, por não ter filhos homens, por não cozinhar bem, ter
mau humor, enfim, por qualquer coisa. E o homem não tem que prestar contas a ninguém.
Basta usar a fórmula do repúdio, com ou sem testemunha, e o que resta a mulher é ir
embora...

A Mulher em Países Islâmicos Atuais
Onde a mulher vai viver depois de ser repudiada?
Tradicionalmente vai para a casa do pai ou do irmão mais velho.
E como ela é recebida?
Normalmente, uma vez que o repúdio se faz com muita facilidade e porque a mulher volta
com o dote e pode se casar novamente depois de três meses. O casamento no mundo
muçulmano não é um sacramento.

O estatuto da mulher não é o mesmo em todos os Estados Muçulmanos, ou seja, nos que
aceitaram modernizar as leis e nos Estados islâmicos como o Afeganistão e o Irã. Seria
possível falar sobre diferenças?
Nos países que modernizaram a lei, a mulher conquistou o direito ao divórcio, porém em
condições muito especiais. A mulher deve provar que o marido não tem mais relações sexuais
com ela,que tem uma doença sexualmente transmissível ou que não a sustenta. O marido,
para repudiar a mulher, não precisa de nada disso...
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