
BUDISMO 

 

O budismo é uma religião baseada nos ensinamentos de Buda, que 

pregava a iluminação, ou seja, o fim do ciclo desejo-sofrimento ao 
qual as pessoas estão submetidas. O verdadeiro nome de Buda era 
Sidarta Gautama, um príncipe que nasceu provavelmente no final do 

século VI a.C., em uma região entre o que hoje são a Índia e o Nepal. 

Buda e seus seguidores difundiram a nova religião e, aos poucos, o 

budismo se espalhou pelo centro e pelo sudeste da Ásia, chegando 
à China, à Coreia e ao Japão. Hoje muitas pessoas do Ocidente 
também são budistas. No início do século XXI, o budismo era a quarta 

maior religião do mundo, com cerca de 360 milhões de seguidores. 

Crenças e práticas 

O budismo é baseado nas Quatro Nobres Verdades de Buda. A primeira 
verdade diz que a vida é feita de sofrimento e dor; a segunda, que 
todo sofrimento é causado pelo desejo; a terceira, que é possível 

libertar-se de todos os desejos — estágio chamado de nirvana; a 
quarta verdade é a Senda Óctupla, que explica os oito modos de 

chegar ao nirvana. 

A Senda Óctupla, também chamada de Via Média, ensina que as 
pessoas não devem adotar uma vida de luxo e prazer em demasia; no 
entanto, também não é prudente renegar todos os confortos 

mundanos. Assim, o comportamento deve ser equilibrado. 

O budismo é formado por três princípios essenciais, as chamadas Três 

Joias: Buda ou o professor; Dharma ou o ensinamento; e Sangha ou a 
comunidade de seguidores. Os monges budistas acreditam que as três 
joias os protegem. Isso se exprime na prece budista: “Eu me refúgio 

no Buda. Eu me refúgio no Dharma. Eu me refúgio na Sangha”. 

Divisões 

Muitos anos depois da morte de Buda, dois grandes grupos surgiram 
entre os seguidores: o ramo theravada, que significa “Caminho dos 
Velhos”, e o ramo mahayana. O primeiro é mais antigo e conservador. 
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Boa parte da população de Sri Lanka, Mianmar, 
Tailândia, Laos e Camboja pertence a esse grupo. Já a segunda forma 

é mais popular nestes países: Mongólia, China (em especial no Tibete), 
Japão, Coreia, Vietnã e Nepal. A escola zen-budista provém do 

budismo mahayana. 

Os budistas theravada concentram-se na autolibertação por meio da 
mudança de hábitos. Os budistas mahayana acreditam que a 

iluminação é alcançada quando nos dedicamos a fazer o bem aos 

outros. 

História 

Aos 29 anos, Sidarta Gautama abandonou sua vida de luxo e riqueza 
para descobrir os mistérios da vida. Certo dia, sentou-se sob uma 

árvore em Bodhi Gaia (no atual estado de Bihar, na Índia) e começou a 
meditar. No quadragésimo nono dia, atingiu a iluminação, ou seja, 
libertou-se do sofrimento. A partir desse momento, passou a ser 

chamado Buda, que significa “o iluminado”. 

De acordo com a tradição, Buda viveu e ensinou durante 45 anos 
depois da iluminação. Ele acreditava que os ensinamentos budistas 

eram para todos, e não somente para os eruditos; por isso, pregava 
sempre em páli, a língua das pessoas comuns. No entanto, não 
costumava escrever o que pregava. Todos os ensinamentos budistas 

foram transmitidos oralmente por seus seguidores. Apenas muitos anos 

depois de sua morte a doutrina budista foi finalmente escrita. 

Buda criou uma ordem chamada Sangha. Muitos membros dessa ordem 
eram monges andarilhos, como o próprio Buda havia sido. Quando 
Buda morreu, esses monges ajudaram a disseminar a doutrina pelo 

norte da Índia. No século III a.C., o budismo ganhou um patrocinador 
poderoso. Açoka, soberano de um império que se estendia por quase 
todo o sul da Ásia, adotou e fomentou a religião, construindo muitos 

monumentos e mosteiros budistas. Posteriormente, o budismo passou 
por um período de decadência na Índia, mas já havia ganhado espaço 
no sudeste asiático, na Ásia central, no Sri Lanka, no Tibete, na China, 
na Coreia e no Japão. 
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HINDUÍSMO 

O hinduísmo é a mais antiga de todas as maiores religiões do mundo. 
Algumas tradições do hinduísmo remontam a mais de 3 mil anos. Ao 

longo dos séculos, no entanto, seus seguidores — chamados hinduístas 
— vêm aceitando muitas ideias novas e acrescentando-as às antigas. 
Mais de 800 milhões de pessoas praticam o hinduísmo em todo o 

mundo. A maioria delas vive na Índia, onde essa religião começou. 

Crenças 

O hinduísmo não teve um fundador e não possui uma organização 
central. Ninguém criou uma relação de crenças que todos os hinduístas 
devam seguir. Mas todos os hinduístas respeitam os Vedas, um 

conjunto antigo de textos sagrados. 

Os hinduístas acreditam em um poder espiritual chamado brāman. 

Brāman é a fonte de toda existência e está presente em tudo e em 
todos os lugares. A alma humana, chamada atman, faz parte 
dobrāman universal. Em geral os hinduístas acreditam que quando 

alguém morre a atman renasce em outro corpo. Para eles, uma alma 
pode voltar muitas vezes na forma humana, animal ou até vegetal. 
Essa ideia é conhecida como reencarnação. O ciclo de renascimento 
continua até que se aceite que a atman e obrāman são a mesma coisa. 

A maioria dos hinduístas acha que libertar-se desse ciclo é o objetivo 

mais elevado da pessoa. 

Os hinduístas devem agir de acordo com o princípio da ahimsa, que 
quer dizer “não violência”. Isso significa que nunca se deve desejar 
causar dano a alguém ou a alguma coisa. Eles acham que muitos 

animais são sagrados, em especial a vaca. Os hinduístas piedosos são 

vegetarianos. 

Os hinduístas adoram muitos deuses. O deus Vishnu é considerado 
protetor e preservador da vida. O deus Shiva representa as forças que 
a criam e a destroem. A deusa suprema é chamada mais comumente 

de Shakti. Como Shiva, ela pode ser bondosa ou feroz, dependendo da 
sua forma. Os três principais ramos do hinduísmo moderno distinguem-

se pela devoção a Vishnu, Shiva e Shakti. 
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Brahma (não confundir com brāman) é considerado o criador do 
universo. Nos tempos antigos ele era muito cultuado, mas atualmente 

seus devotos são poucos. 

Práticas 

Em uma forma de culto chamada puja, os hinduístas rezam para que 
um deus entre em um lar ou em um templo e então o tratam como um 
hóspede ilustre. Eles cultuam uma imagem do deus e oferecem-lhe 

alimento, água e outras coisas. 

O tantrismo é a busca do conhecimento espiritual e da libertação do 

ciclo de renascimentos. Para alcançá-las, as pessoas entoam sons 
sagrados e palavras chamadas mantras, e desenham símbolos 

chamados mandalas. 

As peregrinações ou viagens a locais sagrados, são comuns no 
hinduísmo desde os tempos antigos. Muitos locais de peregrinação 
ficam ao longo do rio Ganges, no norte da Índia, que os hinduístas 

consideram o rio mais sagrado. 

História 

Por volta de 1500 a.C., um povo chamado ariano invadiu a Índia, vindo 
de onde hoje fica o Irã. Os arianos escreveram os textos mais antigos 
dos Vedas. Eles criaram uma religião, chamada vedismo, que se 

centralizava no sacrifício de animais aos deuses. O vedismo foi o ponto 
de partida do hinduísmo. Mas com o tempo a influência de outros 
povos e ideias distanciou muito o hinduísmo do vedismo. Assim, por 

exemplo, as pessoas começaram a desaprovar a matança de animais 
para sacrifício. Em um processo que começou no século II a.C. e se 
completou no século IV d.C., os deuses mais antigos do vedismo foram 

lentamente substituídos por outros, mais novos. Mas alguns ritos do 

vedismo sobreviveram no moderno hinduísmo. 

No século XI, os muçulmanos invadiram o norte da Índia e o islamismo 
influenciou algumas novas escolas de hinduísmo. No final do século XV, 
uma nova religião, osikhismo, combinou elementos do hinduísmo e do 

islamismo. 

No início do século XIX, a Grã-Bretanha começou a fazer da Índia uma 

colônia inglesa. Como reação ao domínio estrangeiro, o hinduísmo 
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passou por um renascimento. A religião ajudou a unir os indianos 
contra os ingleses. Mas durante esse período alguns líderes hinduístas 

também começaram a criticar elementos da religião tradicional. O 
reformador Ram Mohun Roy, por exemplo, condenou a forma antiga de 
organização social chamada sistema de castas. Nesse sistema, as 

pessoas eram discriminadas — ou seja, tratadas de modo diferente — 
de acordo com a classe social em que nasciam. Os reformistas usaram 

algumas ideias ocidentais para modernizar o hinduísmo. 

O líder hinduísta mais famoso do século XX foi Mahatma Gandhi. Ele 
levou para a política a ideia da ahimsa e ajudou a tornar a Índia 

independente da Inglaterra usando apenas métodos não violentos. 

As diferenças entre os hinduístas e os muçulmanos aumentaram a 
partir de 1947, depois que a colônia britânica da Índia se dividiu em 

dois países independentes, a Índia e o Paquistão. Milhões de hinduístas 
deixaram seu lar no Paquistão e foram para a Índia, e milhões de 
muçulmanos abandonaram a Índia e seguiram para o Paquistão. Muitos 

hinduístas e muçulmanos foram mortos nas disputas e brigas que 
envolveram esse processo. Na Índia e em outros lugares, a violência 

entre hinduístas e muçulmanos continua no século XXI. 
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CRISTIANISMO 

O cristianismo é a religião que tem o maior número de seguidores no 
mundo: cerca de 2 bilhões de fiéis. A religião cristã se baseia na vida, 
na morte e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O cristianismo tem 

três ramos principais: o catolicismo, a ortodoxia e o protestantismo. 

Crenças 

A principal crença do cristianismo é a de que Jesus é o Cristo – ou 
seja, o escolhido, enviado por Deus para salvar os seres humanos. Os 
cristãos acreditam que Jesus precisou sofrer, morrer e ressuscitar 

(voltar a viver depois de morto) para redimir os pecados das pessoas. 
Os cristãos veem na nova vida de Jesus após a morte uma esperança 

de também obter a vida eterna. 

Os cristãos também acreditam na Santíssima Trindade. A Trindade 
(que significa “grupo de três”) é a ideia de que Deus tem três pessoas: 

o Pai, o Filho (Jesus) e o Espírito Santo. O Espírito Santo é visto como 
um auxiliar ou orientador enviado para guiar e ensinar os seres 

humanos. 

A sagrada escritura do cristianismo é a Bíblia. Ela tem dois livros: o 
Velho Testamento (ou Bíblia hebraica) e o Novo Testamento, que 

conta a história de Jesus. 

Práticas 

O amor a Deus é o centro da vida cristã e está acima de tudo. O 
cristianismo também diz às pessoas que elas devem amar o próximo, 

perdoar, ser humildes e ser gentis. 

Muitos cristãos frequentam a igreja, principalmente aos domingos. Nas 
missas ou cultos cristãos há cantos, leituras da Bíblia e um sermão, 
que é um discurso feito por um padre ou um pastor. As missas incluem 

uma cerimônia chamada comunhão. Nela, os membros da Igreja 
comem pão e bebem vinho ou, mais comumente, recebem a hóstia, 
um disco fino e leve feito de massa não fermentada. Com esse ritual, 

os fiéis recordam a última ceia que Jesus compartilhou com seus 

seguidores diretos, os apóstolos. 

História 
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Jesus e seus seguidores 

O cristianismo surgiu a partir do judaísmo, no Oriente Médio. Por 

volta de 29 d.C., um judeu chamado Jesus começou a pregar na 
Galileia. Ele atraiu muitos seguidores por causa de seus poderes de 
cura e de seus ensinamentos religiosos. Mas as pessoas que estavam no 

poder tinham medo de que ele pudesse liderar uma revolta e o 
condenaram à morte. A Bíblia conta que Jesus voltou três dias depois 

de morrer, passou quarenta dias na Terra e depois foi levado aos céus. 

Por muitos anos, os seguidores de Jesus continuaram a praticar a 
religião do mesmo modo que os judeus, com exceção do fato de que 

acreditavam que Jesus era o salvador enviado por Deus. No primeiro 
século depois de Cristo, um missionário chamado Paulo ajudou a 

separar o cristianismo e o judaísmo em duas religiões diferentes. 

Expansão do cristianismo 

Para ajudar a difundir os ensinamentos de Jesus, alguns dos primeiros 

cristãos escreveram sobre ele. Os escritos de quatro homens — 
Mateus, Marcos, Lucas e João — foram escolhidos para constituir os 
relatos-padrão sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Hoje, essas 

narrativas, chamadas evangelhos, fazem parte do Novo Testamento. 

Nos primeiros anos da Igreja, o Império Romano controlava a maior 
parte da região mediterrânea. A vida dos cristãos que viviam no 

império era difícil e perigosa. Eles eram maltratados por causa de suas 
crenças. No entanto, em 312 d.C., o imperador romano se converteu 
ao cristianismo. No final do século IV, o cristianismo já era a religião 

oficial do império. Esse poder ajudou a assegurar o lugar 

do cristianismo no mundo. 

O cristianismo na Idade Média 

O cristianismo continuou a se fortalecer durante a Idade Média, entre 
500 e 1500 d.C. aproximadamente. Seus líderes se tornaram ricos e 

poderosos, e a Igreja era a principal instituição cultural da Europa. 

Porém, à medida que se difundia, o cristianismo não conseguiu se 

manter unido. Em 1054, a Igreja oriental de Constantinopla se separou 
da Igreja ocidental, sediada em Roma, por causa de diferenças de 
crenças e práticas. Essa separação criou as Igrejas ortodoxas, na 
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Europa oriental e no oeste da Ásia, e a Igreja Católica Apostólica 

Romana, no centro e no oeste europeus. 

As Cruzadas foram outro acontecimento importante no mundo cristão. 
No século XI, o império turco muçulmano conquistou o sudoeste da 

Ásia, no qual se localizam os lugares relacionados à vida de Jesus. Nos 
dois séculos seguintes, exércitos de cristãos europeus lutaram contra 
as forças muçulmanas no Oriente Médio, na tentativa de retomar a 

Terra Santa. 

Período moderno 

No século XVI, um padre católico alemão chamado Martinho 
Lutero começou a questionar certas práticas e vários ensinamentos da 
Igreja Católica. As críticas de Lutero ajudaram a dar início a uma 

revolução religiosa conhecida como Reforma. Como resultado, muitos 

reformadores acabaram criando as primeiras Igrejas protestantes. 

Com o florescimento do cristianismo na Europa, os fiéis passaram a 

acreditar que sua religião precisava ser ensinada a pessoas em outras 
partes do mundo. Desde o começo do século XVI até hoje, missionários 
cristãos levam sua fé a partes da África, da Ásia e da América. Esses 

esforços ajudaram a fazer do cristianismo a religião mais difundida no 
mundo. 
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JUDAÍSMO 

A religião do povo judeu é o judaísmo. Essa religião tem mais de 14 
milhões de seguidores em todo o mundo, sendo que cerca de um terço 
deles vive nos Estados Unidos. Muitos outros vivem em Israel, país que 

fica na Ásia, na extremidade oriental do mar Mediterrâneo. 

Crenças 

Assim como o cristianismo e o islamismo, o judaísmo ensina que existe 
apenas um Deus, o criador do mundo. Ele expressou nos Dez 

Mandamentos e em outras leis o que espera das pessoas. 

Os judeus acreditam que foram escolhidos por Deus para estabelecer 
com ele uma relação especial e disseminar o conhecimento divino para 

o resto do mundo, e por isso precisam se dedicar a Deus e amar uns 
aos outros. Eles acreditam que, em troca, Deus prometeu fazer dos 
judeus (Israel) uma grande nação, que acabará agregando outras em 

uma comunidade internacional de justiça e paz. 

A escritura sagrada do judaísmo é a Bíblia hebraica. Seus cinco 

primeiros livros são particularmente importantes para o judaísmo e 
têm o nome de Torá. Esses textos explicam e interpretam as leis de 
Deus. O Talmude é uma coleção de leis judaicas tradicionais, 

juntamente com histórias e comentários sobre elas. 

Práticas 

No judaísmo, a vida dos indivíduos se liga muito fortemente à 
comunidade que os cerca. O templo judaico, chamado de sinagoga, 
serve também como local de reunião da comunidade e é dirigido por 
um religioso conhecido como rabino. No centro do culto, na sinagoga, 

é feita a leitura pública da Torá. 

Um período importante da semana é o Sabá ou Shabat. Os judeus o 

observam como um período de santidade e repouso, que se inicia no 

crepúsculo da sexta-feira e vai até o anoitecer de sábado. 

Divisões 

O judaísmo tem três principais divisões. Os judeus ortodoxos, que são 
os mais tradicionalistas, acham que sua religião deve ser praticada 
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exatamente como se fazia nos tempos antigos. No século XIX surgiram 
dois grupos que acreditavam na necessidade de o judaísmo se adaptar 

a novas situações. Os judeus reformistas fizeram muitas mudanças e 
não participam de todas as cerimônias observadas pelos judeus 
ortodoxos. Os conservadores, por sua vez, sustentam as tradições 

antigas, mas fizeram muitas mudanças em suas práticas religiosas. 

História 

Abraão 

Considera-se que o judaísmo remonta ao ano 2000 a.C. Um homem 
chamado Abraão é tido como o patriarca do povo israelita. De acordo 

com a Torá, Deus disse a Abraão que deixasse sua casa na 
Mesopotâmia (atual Iraque) e levasse seu povo para Canaã 
(ou Palestina). Deus prometeu que, se Abraão obedecesse, ele e sua 

descendência se tornariam uma grande nação na sua nova terra. Essa 
foi, segundo o judaísmo, a primeira aliança que Deus fez com os 

judeus. 

Moisés 

Muito tempo depois da época de Abraão, um período de grande fome 

levou os judeus a se mudar para o Egito, onde mais tarde eles foram 
escravizados. Depois de mais de quatrocentos anos, no século XIII a.C., 
eles foram libertados graças à liderança de Moisés, que cumpriu as 
instruções de Deus e os levou de volta para Canaã. Os judeus 

acreditam que Deus entregou a Moisés os Dez Mandamentos e 

prometeu cuidar do povo se este seguisse essas regras. 

Ascensão e queda de Israel 

Nos séculos seguintes, Israel tornou-se uma nação muito poderosa no 
Oriente Médio, principalmente sob o reinado dos seus três primeiros 

reis, Saul, Davi e Salomão. Davi conquistou Jerusalém e tornou-a 
capital do reino. Seu filho, Salomão, construiu o primeiro grande 

templo de Jerusalém, no século X a.C. 

No século VIII a.C., o Império Assírio conquistou o norte de Israel. No 
início do século VI a.C., os babilônios tomaram o sul, destruíram o 

templo e escravizaram alguns judeus, que foram mandados para 
longe. Esse acontecimento marcou o início da Diáspora, que significa 
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“dispersão”. A partir de então os judeus não estavam mais em um 

lugar único. 

Mais tarde, alguns judeus voltaram à sua terra e reconstruíram o 
templo. Mas a região continuou sob o domínio ora de uma ora de outra 

potência estrangeira da época, entre elas o Império Romano. As 
revoltas dos judeus contra os romanos nos séculos I e II d.C. não 
tiveram êxito. Durante esse período os romanos destruíram o segundo 

templo. 

Criação do moderno Estado de Israel 

No final do século XIX, começou na Europa um movimento chamado 
sionismo, de pessoas que queriam criar uma nação para os judeus na 
região da Palestina. O movimento se fortaleceu no início do século XX, 

quando os judeus que fugiam das condições adversas da Europa se 

mudaram para essa região. 

A imigração judaica para a Palestina aumentou bastante quando Adolf 

Hitler subiu ao poder na Alemanha, no início dos anos 1930. Hitler e 
seu Partido Nazista achavam que os judeus encarnavam o mal. A 
princípio, os nazistas dificultaram a vida dos judeus; depois, 

resolveram matá-los. Esse massacre ficou conhecido 
como Holocausto e terminou quando da derrota da Alemanha na 
Segunda Guerra Mundial, em 1945. Três anos depois, o moderno 

Estado de Israel foi fundado como uma pátria para os judeus. 
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ISLAMISMO 

Com 1,3 bilhão de seguidores no mundo todo, o islã ou islamismo, é 
uma das maiores religiões mundiais. Seu fundador foi Maomé. A 
maioria de seus seguidores, conhecidos como muçulmanos, vive no 

norte da África, no Oriente Médio e no sul e no centro da Ásia. 

Crenças 

No coração do islamismo está a seguinte ideia: “Não existe outro Deus 
a não ser Alá, e Maomé é o profeta de Alá”. Os muçulmanos acreditam 
que Alá criou o universo e que os seres humanos precisam se submeter 

à sua vontade. Os muçulmanos acreditam que o conteúdo do Alcorão, 
o livro sagrado do islamismo, contenha as palavras de Alá tal como ele 

as disse para Maomé. 

Práticas 

Cinco deveres, chamados os cinco pilares do islã, são esperados de 

todo muçulmano. O primeiro é o mais importante: acreditar que existe 
um Deus e que Maomé foi o seu profeta. O segundo é a oração: os 
muçulmanos oram cinco vezes por dia; às sextas-feiras, as 

comunidades reúnem-se em um local de culto, chamado mesquita, 
para fazer orações especiais. O terceiro dever é praticar a caridade. O 
quarto é jejuar ou ficar sem comer, do amanhecer ao pôr-do-sol, 

durante o mês sagrado do ramadã. O quinto dever é fazer, pelo menos 
uma vez na vida, uma peregrinação ou viagem, para a cidade sagrada 

de Meca, na Arábia Saudita. 

Divisões 

Existem dois ramos ou seitas, principais do islamismo. A maioria dos 

muçulmanos pertence ao ramo sunita; os sunitas são conhecidos como 
os muçulmanos tradicionais. Eles seguem os provérbios de Maomé e 

enfatizam a comunidade. 

O ramo minoritário é o xiita. Os xiitas acreditam que as verdades do 
Alcorão são reveladas apenas através de um líder comunitário 
chamado imã. As interpretações de outras pessoas não são aceitas. Por 

essa razão, os xiitas não são tão abertos a outros pontos de vista como 

os sunitas. 
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História 

Maomé 

De acordo com os muçulmanos, no ano 610 um anjo contou a Maomé 
que Alá o havia escolhido como profeta. Ao logo de toda a sua vida, 

Maomé continuou a receber mensagens que, segundo ele acreditava, 

vinham de Deus. 

Na época, essa ideia de que existe apenas um Deus não era comum 
entre os árabes. Muitas pessoas de Meca, a cidade natal de Maomé, 
não gostavam da nova religião por causa dessa crença. A fim de evitar 

a hostilidade delas, Maomé encorajou seus seguidores a se mudar para 
a cidade de Medina, nas proximidades. A viagem de Maomé para 
Medina terminou em 24 de setembro de 622. Essa data é considerada o 

ponto de partida da história do islamismo. 

Divisão e difusão do islamismo 

Maomé finalmente convenceu a maioria do povo da Arábia (incluindo a 
cidade de Meca) a praticar o islamismo. Mas depois da sua morte, em 
632, os muçulmanos discordaram sobre quem deveria liderá-los. O 
genro de Maomé, que se chamava Ali, tornou-se o líder máximo 

muçulmano ou califa, em 656, mas foi assassinado em 661. Alguns 
muçulmanos defendiam que a liderança da religião pertencia apenas 
aos descendentes de Ali. Eles formaram o ramo xiita do islamismo. Os 

muçulmanos que discordavam disso vieram a ser os sunitas. 

Durante os séculos VII e VIII, a religião muçulmana se espalhou muito 

além da Arábia, desde a região do Mediterrâneo ocidental até a Ásia 
central. “Guerras santas”, chamadas jihads, foram realizadas para 
conseguir o controle político sobre outras sociedades, de forma que 

elas pudessem ser conduzidas de acordo com os princípios islâmicos. 

No século XI, os turcos começaram sua ascensão como poder islâmico. 

Os turcos seljúcidas conquistaram vastos territórios no Oriente Médio. 
Em 1071, capturaram Jerusalém. Os seljúcidas se recusavam a 
permitir que os cristãos visitassem locais sagrados nas terras 

dominadas por eles. Ao longo dos dois séculos seguintes, os 
muçulmanos combateram as tentativas cristãs de recuperar a Terra 
Santa em uma série de campanhas militares conhecidas 
como Cruzadas. No século XIII, outro grupo de turcos muçulmanos, 
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os otomanos, deu início a um império. Os otomanos acabaram 
dominando o norte da África, o Oriente Médio e o sudeste da Europa 

por centenas de anos. 

O islamismo nos tempos modernos 

Durante os séculos XIX e XX, as potências ocidentais estabeleceram 
colônias nas nações muçulmanas com vistas a fomentar o comércio. Os 
líderes islâmicos perderam poder político. No entanto, diante da 

colonização, os muçulmanos desenvolveram mais o sentido de 
comunidade. No século XX, esse sentido de união ajudou muitos países 

muçulmanos em seus esforços por independência política. 

No final do século XX, o islamismo tornou-se uma das religiões de 
crescimento mais rápido no mundo. Alguns muçulmanos resistiram à 

influência ocidental – que eles consideram levar à perda dos valores 
islâmicos tradicionais. No Irã, em 1979, uma revolução levou ao poder 
líderes religiosos islâmicos. O islã também ganhou forte influência 

sobre o governo de outros países. 
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