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INTRODUÇÃO
Caxias do Sul recebeu, a partir de 2011, imigrantes muçulmanos vindos do
Senegal. Diferente de outros fluxos imigratórios e da idealização do migrante
branco, católico e europeu que se tem no senso comum na cidade, estes
imigrantes são negros, muçulmanos e africanos. Além de suscitar o debate na
sociedade caxiense e a desconfiança por parte de alguns, a imigração
senegalesa tornou públicas as manifestações do Islã, que anteriormente
estavam restritas a espaços privados na cidade. O estudo está em andamento
desde 2018, tem o objetivo de analisar a relação desse Islã migrante da África
Central, identificando a recepção e compreensão na cidade de Caxias do Sul.
Nesta etapa da pesquisa estão sendo analisadas as mulheres senegalesas em
Caxias do Sul. Nas pesquisas realizadas até então as imigrantes não tiveram
nenhum protagonismo nos estudos sobre o caso dos senegaleses.
 
METODOLOGIA
A metodologia utilizada é a história oral temática, os questionamentos são
direcionados em torno de um tema específico, a religião muçulmana. A
história oral permite conhecer e analisar as narrativas dos imigrantes a
partir das experiências dos senegaleses e “dar” voz a estes sujeitos sociais.
Para este estudo estão sendo feitas um rol de entrevistas com as senegalesas,
algumas já feitas em 2018 e no início de 2019. As entrevistas são realizadas
com um roteiro pré-estabelecido, pela falta de domínio da língua portuguesa
apresentada por alguns senegaleses. Na realização das entrevistas tem-se o
cuidado para não conduzir as entrevistadas a afirmações ou intervir na
construção do seu depoimento.
 
DISCUSSÃO
Por meio das entrevistas busca-se analisar as formas de praticar o Islã na
localidade e compreender as maneiras de "ser muçulmana" em Caxias do Sul.
A partir das narrativas dessas mulheres é possível identificar as estratégias
de negociação cultural, as dificuldades e os sucessos no processo migratório.
O protagonismo da religião precisa evidenciado nos depoimentos das
senegalesas, pois constitui parte importante da formação moral, cultural e
social das muçulmanas. A partir da pesquisa com as senegalesas será
constituído um produto cultural audiovisual com os testemunhos orais e fotos
do cotidiano destas mulheres. Sendo um produto para a comunidade,
preservando a memória e a trajetória destas mulheres na cidade.
 

  
 
RESULTADOS
As imigrantes e os imigrantes sempre acolhem bem as entrevistas, colaborando da melhor forma possível. Alguns trouxeram em suas falas a
vontade de serem mais compreendidas enquanto muçulmanas. Há um desconhecimento da população local sobre as práticas e tradições do Islã.
Mas isso não impede a comunidade senegalesa de buscar integrar a comunidade local em suas comemorações e práticas religiosas. As senegalesas
também contradizem a idealização divulgada pela mídia e pelo senso comum da mulher muçulmana, sempre imaginada com vestimentas islâmicas.
Estas mulheres africanas trabalham fora, são empreendedoras, interagem e estão presentes na sociedade caxiense. Além disso é perceptível a
assimilação e integração com a cultural ocidental, seja na estética, como nas questões sócio-culturais e políticas. Através dos depoimentos orais das
senegalesas é que se pode compreender as formas de ser muçulmana e senegalesa em Caxias do Sul, desconstruindo estereótipos sobre estas
mulheres. A comunidade senegalesa nos compreende e até o momento nenhum dos entrevistados respondeu de forma negativa para o modo de ser
e viver da sociedade local.  O estranhamento parte dos caxienses, que desconhecem a cultura senegalesa e muçulmana. O Senegal  tem a imigração
como uma característica histórica, possibilitando o contato contínuo com o outro de diferentes culturas. O estudo atende uma demanda que é da
própria comunidade de conduzir a narrativa de sua trajetória na cidade, dando protagonismo às mulheres imigrantes muçulmanas.
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