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Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento sobre as mulheres muçulmanas que 

vivem na região de Foz do Iguaçu/PR, a fim de traçar o perfil dos sujeitos que farão parte da 

construção de um corpus de pesquisa, pelo viés da Análise de Discurso francesa de Michel 

Pêcheux. O termo “mulher muçulmana” nada mais é do que uma generalização que se desdobra 

em muitas mulheres distintas e únicas em suas experiências e vivências. Assim, pensar em mulher 

muçulmana, especialmente nesta região de fronteira e imigração, é pensar em diferentes mulheres 

que circulam diariamente em espaços diversos da cidade. São mulheres muçulmanas nascidas ou 

não no Brasil, algumas convertidas à religião islâmica, muçulmanas não praticantes, xiitas, 

sunitas, brasileiras não muçulmanas, de diferentes origens (libanesas, sírias, turcas, marroquinas, 

etc.) que convivem ativamente com as demais mulheres da comunidade. Além disso, existem 

mulheres de diferentes gerações, que chegaram ao Brasil em movimentos migratórios distintos, 

com histórias diversas, pelos motivos mais variados. Outro fator importante são as condições nas 

quais estas mulheres chegaram ao Brasil, como vivem hoje, qual relação possuem com a Língua 

Portuguesa ou Espanhola e que tipo de acesso têm às instituições existentes na região. As 

experiências prévias vividas por estas mulheres em seus países de origem, seu acesso à educação 

formal e ao mercado de trabalho, os locais pelos quais circulam, também são fatores que 

influenciam em sua experiência atual e consequentemente na constituição destes sujeitos 

mulheres. Desta forma, pensar na construção deste corpus de pesquisa passa por refletir acerca 

destas questões, na tentativa de esboçar os limites daquilo que seriam estes sujeitos “mulheres 

muçulmanas” dentro do escopo deste trabalho. Acreditamos que este levantamento prévio é uma 

etapa importante do trabalho de pesquisa, pois sujeito, discurso, e história são fatores 

fundamentais que compõem a base da pesquisa em Análise do Discurso.  
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