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Expectativa

Questão 1
a) Mouro: são considerados pagãos por não terem sido batizados. Eram todos os muçulmanos

seguidores  da  religião  do  Islã.  Muitas  vezes  foi  considerado  equivalente  ao  epíteto
“mouraco”, profundamente pejorativo, depreciativo.

b) A  palavra  mourisco vem da  palavra  “mouro”.  Pela  terminologia,  segundo  os  historiadores
modernos, os “mouriscos” são os muçulmanos hispânicos que foram obrigados a se batizar e
tornar-se cristão converso  na sociedade espanhola  dos séculos XVI-XVII.  Eram os cristãos
novos de mouros ou conversos;

c) Sarracenos:  no  século XVI-XVII  todos  os  “muçulmanos”  ou  seguidores  da  religião  do  Islã
eram chamados de “sarracenos” ou “sarraïns” no idioma catalão.

d) Os mudéjares eram oficialmente os muçulmanos nessa sociedade.

Questão 2
Os  mouriscos  e  os  muçulmanos  consideravam  consolidados  e  legítimos  seu  poder  político  na
península por três grupos de razões:  
Primeiro, porque a vontade divina era de que toda a urbe terráquea estivesse sob o domínio do
poder  político  islâmico,  representado  pelo  Estado  do  Profeta  Maomé  (Muhámmad)  e  de  seus
sucessores e dos delegados destes últimos. 
Segundo,  porque  os  exércitos  islâmicos  tinham  vencido  a  épica  batalha  do  poder  político
visigótico,  imperante  em  toda  a  península,  alcançando  assim  o  traspasse  do  legítimo  poder
daquela dinastia ao do ainda mais legítimo dos califas omeyas de Damasco. 
Terceiro  e  mais  democrático,  porque  a  maioria  absoluta  dos  habitantes  da  península  -os
antepassados  da  maioria  dos  mouriscos-  tinham se  convertido  ao  Islã  e  tinham vivido  durante
séculos como muçulmanos nos territórios  peninsulares.

Questão 3
A população mourisca dos reinos hispânicos do XVI se define, essencialmente,  por sua origem,
diferenciado dos demais súditos da Coroa Espanhola.  Embora não se diferenciasse geralmente
pelo seu aspecto físico ou corporal,  sim que se diferenciavam -em graus diversos- por distintos
aspectos culturais. [O primeiro elemento cultural  era o religioso,  o de sua adesão íntima ao Islã
como  tradição  de  fé.  Seu  ser  muçulmano  constituía  o  elemento  estruturante  de  sua
personalidade,  consequência  de  sua  profissão  de  fé  e  de  sua  inserção  familiar  e  de  grupo  na
sociedade. A adaptação dessa estruturação islâmica fundamental da personalidade do mourisco
às  circunstâncias  da  sociedade  hispânica,  ao  longo  do  século  XVI  e  em  função  de  tempos  e
lugares,  não  perde  nunca  de  vista  o  que  lhe  é  essencial  e  inquebrantável  e  o  que  lhe  é
secundário e transformável].

Questão 4
A) A partir de 1499 ocorreu a política de conversões deliberadas pelo frei Francisco Jiménez de

Cisneros.  Eram  batismos  em  massa,  certamente  batizados  forçados,  que  modificou
radicalmente a situação de todos esses muçulmanos do reino hispânico.  Em principio deu-se
início na capital, e a partir de 1500, foi afetando todas as cidades do Reino de Granada. Já no
ano de 1502 todos os muçulmanos da Coroa de Castilha tiveram que ser batizados. 

B)  O batismo  não  era  somente  um ato  litúrgico  cristão:  representava  um novo  estatuto  social.
Passavam  a  ser  legalmente  cristãos,  esses  «cristãos  novos»  caiam  sob  a  jurisdição  do
Tribunal  da  Inquisição,  que  poderia  indagar  sobre  seu  comportamento  e,  principalmente,
poderiam ser processados e condenados se se apartassem das crenças e práticas cristãs.

Questão 5
[...]  No  entanto,  entre  o  essencial  da  fé  islâmica  e  a  variável  de  seus  costumes,  algum  outro
elemento  tradicional  indicava  para  eles,  ou  para  os  demais  espanhois,  umas  origens
diferenciadas. O primeiro era a língua, que conservavam em grande parte a «algarabía» («língua
árabe»)  que  os  cristãos  reprovavam.  Conservavam  e  praticavam  entre  eles,  ou  pelo  menos  a
veneravam como língua da religião e de sua tradição de árabes de língua [idioma],  mas não de
raça.  O  segundo  elemento  seria  o  aspecto  tradicional  de  sua  origem  específica,  dentro  da
sociedade  hispânica,  os  alimentos,  por  sua  predileção  particular  por  alguns  de  eles  (cordeiro,
doces...)  e  por  sua  recusa  religiosa  e  de  asco  em relação  a  outros  (vinho,  porco...).  Vestidos,
música,  formas  de  expressar  sua  alegria,  etc.,  também  eram  tradicionais  entre  eles,
especialmente entre os granadinos, incorporados mais recentemente à forma de vida dos cristãos
hispanos.  Sem  dúvida,  o  terceiro  é,  sobretudo,  a  consciência  de  ter  uma  origem  histórica
diferente dos demais espanhois que lhes diferenciava deles. 
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