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Questão 59
Um grande manto de florestas e várzeas cortado por clareiras cultivadas, mais ou menos

férteis, tal é o aspecto da Cristandade algo diferente do Oriente muçulmano, mundo de oásis em
meio a desertos. Num local a madeira é rara e as árvores indicam a civilização, noutro a madeira
é abundante e sinaliza a barbárie. A religião, que no Oriente nasceu ao abrigo das palmeiras,
cresceu no Ocidente em detrimento das árvores, refúgio dos gênios pagãos que monges, santos e
missionários abatem impiedosamente.

J. Le Goff. A civilização do ocidente medieval. Bauru: Edusc, 2005. Adaptado.

Acerca das características da Cristandade e do Islã no período medieval, pode-se afirmar que
(A) o cristianismo se desenvolveu a partir do mundo rural, enquanto a religião muçulmana

teve como base inicial as cidades e os povoados da península arábica.
(B) a concentração humana assemelhava-se nas clareiras e nos oásis, que se constituíam

como células econômicas, sociais e culturais, tanto da Cristandade quanto do Islã.
(C) a Cristandade é considerada o negativo do Islã, pela ausência de cidades, circuitos

mercantis e transações monetárias, que abundavam nas formações sociais islâmicas.
(D) o clero cristão, defensor do monoteísmo estrito, combateu as práticas pagãs muçulmanas,

arraigadas nas florestas e nas regiões desérticas da Cristandade ocidental.
(E) a expansão econômica islâmica caracterizou-se pela ampliação das fronteiras de cultivo,

em detrimento das florestas, em um movimento inverso àquele verificado no Ocidente medieval.

Resolução
Enquanto no Ocidente havia a necessidade de se derrubar partes das florestas, formando

clareiras, para desenvolverem a sociedade cristã medieval, no caso oriental buscava-se abrigo em
regiões que possuíam árvores - logo, água -, o que possibilitou o desenvolvimento da sociedade
islâmica apesar desses povos estarem localizados em regiões cercadas por desertos.
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