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Durante a Idade Média, enquanto o
feudalismo se estruturava no Ocidente e o
Império Bizantino se fortalecia, surgiu no
chamado Oriente Médio, a Civilização
Islâmica. Maomé, seu fundador, unificou o
povo árabe em torno da religião e
espalhou o islamismo por diversas partesespalhou o islamismo por diversas partes
do Oriente, e posteriormente até o
Ocidente.

Oriente 

Médio



Na península da Arábia, as áreas desérticas e
montanhosas eram habitadas por tribos de beduínos
nômades, que vagavam em busca dos oásis e
dedicavam-se à criação de animais (ovelhas, cabras,
camelos). Nas áreas litorâneas, a ocupação era urbana,
com cidades enriquecidas por conta das rotas de
caravanas de mercadores.



Segundo a crença, Segundo a crença, 
Maomé teria recebido 
as revelações da nova 
fé do Arcanjo Gabriel

Fé monoteísta  em Alá



Por colocar em risco o poder dos coraixitas, Maomé,
foi perseguido e abandonou Meca, fugindo para a
cidade de Yatreb, em 622, acompanhado de seus
seguidores. Esse fato marcou o início do calendário
muçulmano, ficou conhecido como Hégira (fuga).

Em homenagem a 
Maomé, a cidade de 
Yatreb passou a se 
chamar Medina 
(cidade do profeta). 



Em 630, Maomé retornou à Meca, vencendo seus
inimigos e destruindo os ídolos da Caaba, exceto a
Pedra Negra, transformando a cidade em um grande
centro de peregrinação e de irradiação da fé islâmica.



Dois anos depois, Maomé faleceu, mas
deixou sua crença difundida, fazendo com
que unificação religiosa trouxesse consigo
uma unificação política das diversas tribos
árabes.



A grande extensão do Império Islâmico
causou também a sua fragmentação.

Surgiram os quatro califados (Califa título de
sucessor de Maomé)

�Córdoba,�Córdoba,

�Damasco,

�Cairo e

�Bagdá.



Aconteceram também divisões religiosas,
surgindo várias seitas muçulmanas.

Dentre elas:

�os xiitas (ortodoxos) fiéis
exclusivamente ao Alcorão,exclusivamente ao Alcorão,
defendiam que seus governantes
tivessem algum parentesco com
Maomé)

�e os sunitas (mais flexíveis,
defendiam que o governo coubesse
ao mais capaz).



Os seguidores de Maomé, após a sua morte, reuniram 
seus ensinamentos no Alcorão (a leitura) livro sagrado 
do islamismo, que serve como um código de justiça, de 
moral e de normas sociais. 
Outro documento importante e a Suna, coletânea de 
textos sobre a vida de Maomé.
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