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O presente resumo tem como finalidade apresentar os aspectos iniciais de uma pesquisa
de mestrado, financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – FUNCAP. A pesquisa em questão objetiva a compreensão do
cotidiano e práticas religiosas dos indivíduos praticantes da religião islâmica, os
muçulmanos, que vieram para o Ceará, tendo suas origens em Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa. Sendo estudantes da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, os sujeitos desta pesquisa se deparam com uma realidade de
diferença cultural, por vezes incompreendida pelos demais grupos sociais, envolvendo a
religião da qual são seguidores, além dos estereótipos socialmente construídos ligados
aos africanos e muçulmanos. Por meio da identificação do grupo social e de uma
etnografia, o estudo se debruça sobre as falas, práticas sociais e interpretação dos
muçulmanos em relação à própria realidade dos mesmos, no tocante à interação entre eles
e com as pessoas que não são muçulmanas. A fim de compreender como lidam diante das
diferenças culturais observadas, o esforço de se estabelecer um roteiro de fala no qual os
participantes relatam suas experiências relacionadas à pratica da religião e de que maneira
as informações fornecidas pelos meios de comunicação, seja por meio de telenovelas,
jornais, páginas eletrônicas, influencia nessas interações, é pontual para o
desenvolvimento metodológico desta pesquisa. A partir de uma perspectiva
interdisciplinar, dialogando história e ciências sociais, elabora-se um estudo de análise e
entendimento das subjetividades e dos diálogos interculturais.
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