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Resumo 

A migração internacional hoje apresenta uma serie de características bem 

diferentes ao que se tinha percebido na década dos anos 50. O valor que esta 

nova era migratória tem para os estudos demográficos, econômicos, culturais e 

políticos, não só esta restringida ao fato de observar, no caso dos migrantes 

mexicanos, um aumento e diversificação de rotas, senão tem a ver, 

principalmente, com as estruturas e estratégias que os indivíduos incorporam em 

seu percurso migratório.   

Neste trabalho pretendemos mostrar como a vida, a cultura e as identidades dos 

migrantes mexicanos, sofrem modificações no processo de gestação, inserção 
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e/o adaptação. Igualmente é necessário destacar a importância e o significado 

que tem os contatos sociais e culturais através das fronteiras nacionais para o 

fenômeno migratório internacional. 

Também podemos observar como através destes contatos permanentes os 

imigrantes nos Estados Unidos conformam suas próprias Comunidades 

Transnacionais e é a partir delas que surge uma serie de redes sociais 

transnacionais, que permitem criar e recriar novas formas de relacionamentos 

sociais e culturais entre eles no novo estabelecimento e entre eles e as suas 

sociedades de origem. 

Para acompanhar nossa reflexão estudaremos como se apresenta a situação na 

comunidade mexicana em Nova Iorque, para tentar verificar como a partir de dos 

fortes impactos da cultura global na qual estão inseridos, conseguem recriar a sua 

cultura, mas também sua individualidade e identidade cultural e nacional.  

Palavras-chave: comunidade transnacional, redes transnacionais, câmbios 

culturais, migração. 

 

INTRODUÇÃO   

A migração dos mexicanos a Nova Iorque apresenta características específicas e 

diferentes no transcurso do tempo. Embora a entrada aos Estados Unidos (E.U.) 

tenha se exposto sempre como muito numerosa, será até a década dos anos 90's 

que podemos perceber algumas mudanças tanto na sua magnitude como nas 

suas características.  

A importância desta nova era da migração não só tem a ver com aumento da 

quantidade de pessoas ou a diversificação de rotas, senão tem a ver com o fato 

que os mecanismos cíclicos do fenômeno dão passo agora a um imigrante mais 

"permanente", que atualiza as suas estratégias para seu assentamento, com 

novas formas de incorporação e adaptação à nova realidade e com novas formas 

sociais: as comunidades transnacionais de migrantes. É necessário também 

entender e explicar algumas das razões pelas quais hoje, o imigrante se 

estabelece de maneira permanente no país receptor;  uma primeira explanação 



3 
 

pode ser que na sua comunidade de origem não tem mais emprego para ele e, só 

poderia se estabelecer em seu país fora de sua comunidade, se arranjar emprego 

na cidade; uma segunda explicação que vem ligada com a primeira, na sua região 

quando não tem mais terras que trabalhar, ou seu produto não lhe pertence, (por 

que a terra tem sido tomada pelas máfias criminosas, de fato a vida cotidiana está 

dominada pela violência do narcotráfico e do crime organizado que hoje em dia 

são o principal expulsor de pessoas), e uma ultima explicação tem a ver com o 

fato de o imigrante mexicano cruzar a fronteira sem documentos e virar "ilegal"1 

de maneira permanente, que ainda que lute pelo seu direito a ser reconhecido 

como parte da sociedade estadunidense o status de "ilegalidade" não permite que 

ele volte a seu país porque teria que iniciar todo o processo migratório de novo e 

pagar muito dinheiro para conseguir entrar nos Estados Unidos.   

Pretendemos mostrar como a vida, a cultura e as identidades dos imigrantes 

mexicanos, atravessadas pela indocumentação sofrem modificações no processo 

de gestação, inserção e/ou adaptação. Como fala Portes (2010) o processo 

migratório é uma "força transformadora" em se mesmo, não só nos próprios 

indivíduos, senão também traz mudanças tanto nas sociedades de origem como 

nas sociedades de estabelecimento. Transforma os relacionamentos entre os 

grupos de mexicanos que estão fora do contexto nacional e de estes com a 

sociedade de origem e a sociedade de acolhida, além de se alterar e modificar os 

relacionamentos com a sua própria descendência, ou seja, com a segunda 

geração de imigrantes. 

Por outra parte, na era da globalização a imigração dos mexicanos para os EU 

gera uma exacerbação da nacionalidade e das raízes que, pelo contraste com a 

cultura anglo-saxônica significa descobrimento da própria etnicidade. Isto é, 

comunidades que se estabelecem no país receptor, colocando de frente ao outro 

a sua diferencia étnica; língua, religião, raça, cultura, tradições, valores, 

sociabilidades. Neste sentido nós entendemos esta nova era migratória como, o 

inicio de uma nova forma de se apresentar o fenômeno, onde a formação de 

                                                           
1
 Usamos aqui o termo "ilegal e "ilegalidade" só para explicar a falta de documentos dos imigrantes, mas 

hoje na literatura ao respeito, não esta sendo mais usado este termo, já que é uma forma do Governo e 
a sociedade estadunidense de criminalizar aos indivíduos e a esses grupos de pessoas que entram ao 
país sem documentação; passaporte, visto, permissão de trabalho, etc. 
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comunidades étnicas significa um reto para o conhecimento e para conseguir 

caracterizar as transformações das identidades e os câmbios culturais dos grupos 

expostos no seu processo migratório. 

I. Neste trabalho é necessário colocar em relevo não só a importância que  os 

fenômenos migratórios internacionais têm na atualidade para o desenvolvimento 

econômico dos países de origem como de destino, senão também o significado 

das mudanças culturais que acontecem em duas regiões. De esta maneira 

podemos analisar como atinge o fenômeno migratório a situação econômica e 

social dos países de origem, no sentido das transformações sofridas na sua 

estrutura social e familiar, nas mudanças na forma de se relacionar entre eles e o 

Estado e entre eles e os seus familiares no exterior.  

No ano 2007 foram 300 mil milhões de dólares o ingresso por conta das remesas 

que receberam os países em desenvolvimento. México foi e continua sendo o 

maior receptor da América Latina e o 3º no mundo, entre 25 e 30 mil milhões de 

dólares (Alba, 2010). Neste caso a importância da quantia de remesas não só 

está em que são destinadas ao desenvolvimento de determinadas regiões, senão 

no fato de serem os próprios emigrantes atores principais dessas mudanças 

adquirindo um papel privilegiado no interior das suas comunidades como 

transformadores da economia e da sociedade. Mas que implica estas 

transformações internas nas sociedades de origem? Implica uma transformação 

da cultura, da identidade e da localização territorial nacional. Contém uma 

apertura ao mundo global, uma relação com outras culturas de uma maneira 

direta, o acesso a bens de consumo estrangeiros, uso de novas linguagens e, 

pelo outro lado, implica um compromisso com o cidadão que esta do outro lado da 

fronteira, um compromisso para mantê-lo informado e atualizado no acontecer 

cotidiano da vida da comunidade à qual não tem deixado de pertencer. Fazê-lo 

participar nas cerimônias cívicas e nos ritos religiosos, tem sido uma forma de 

manter vínculos entre ambas as comunidades, além disso, em algumas 

comunidades originarias, os indivíduos emigrantes têm a obrigação de participar 

na política local e na eleição de candidatos internos, se inserindo na vida 

cotidiana como uma forma de compartilhar vivencias além das fronteiras.  
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Também podemos observar como através destes contatos permanentes os 

imigrantes nos E.U. conformam uma serie de redes e comunidades 

transnacionais que lhes permitem criar e recriar novas formas de relacionamentos 

sociais e culturais entre eles no novo estabelecimento e entre eles e as suas 

sociedades de origem. Os contatos com a cultura que deixaram e a preservação 

dela no exterior têm implicado diferentes tipos de relacionamentos com a 

sociedade e com o Estado receptor. Por uma parte, podemos identificar políticas 

de aceitação dos imigrantes e suas comunidades; aceitando a diversidade 

cultural, a preservação das línguas de origem, a expansão de comércios étnicos, 

modos de vida, etc., por outra parte, também podemos constatar expressões de 

prevenção e negação ao estabelecimento de determinados imigrantes. Neste 

sentido, pode ser percebida certa rejeição para as comunidades étnicas, só pelo 

fato de não estar incorporadas totalmente na cultura receptora. Diz-se que existe 

o perigo que as línguas e as expressões culturais das comunidades imigrantes se 

confrontem com a cultura nacional, pelo fato do imigrante apresentar alguma 

resistência para assimilar os valores e aprender a língua receptora, de não entrar 

totalmente na cultura hospede e no ultimo, não se assimilar à cultura. "Huntington 

se lamentó del daño que la lengua y la cultura inferior de los inmigrantes hispanos 

harían al inglés y al mundo anglosajón protestante" (Portes, 2010: p.94). 

Para acompanhar a reflexão teórica estudamos como se apresenta a situação na 

comunidade mexicana de Nova Iorque, que ainda com os fortes impactos da 

cultura global na qual está imersa, conseguiram recriar a sua cultura, mas 

também a sua individualidade e identidade nacional.  

II. Os mecanismos que os migrantes e suas comunidades usam e adaptam a 

suas necessidades não são novos, são estratégias que têm sido usadas desde 

décadas anteriores aos anos 90, embora que hoje estas se encontram mais 

desenvolvidas e com maiores recursos, fazendo um reflexo ao mesmo tempo do 

próprio desenvolvimento das comunidades. Estes mecanismos são; as redes 

migratórias, que se compõem de laços interpessoais que conectam aos 

migrantes. São também estimuladoras de novos e constantes traslados fazendo 

uso de laços de parentesco, de amizade ou por ser da mesma comunidade de 

origem. Comunidades estabelecidas constroem suas próprias associações e 

redes sociais transnacionais que proporcionam aos imigrantes a ideia de 
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segurança no país receptor, mas também são a forma de manter os contatos 

sociais, econômicos e culturais com a sua comunidade de origem. As chamadas 

"atividades transnacionais" (Portes, 2010); visitas periódicas a casa, vínculos com 

a família e com os amigos, permitem aos imigrantes viver dois mundos sociais e 

culturais ao mesmo tempo.  

Esse viver em dois mundos tem varias vantagens e varias implicações. Neste 

trabalho tentaremos explicar quais são as ferramentas que os imigrantes usam 

para manter esses vínculos. Tentaremos a partir de esses vínculos, clarificar as 

vantagens que para sua adaptação e assimilação ou não estes indivíduos tem na 

nova sociedade, e as implicações que isto tem na sua própria identidade. Isto é, 

se a adaptação é uma vantagem não só para sobreviver no país receptor, senão 

para se relacionar com o outro, que tanto esta adaptação termina sendo um 

obstáculo para uma mudança profunda e ao mesmo tempo para a conservação 

da sua cultura?  

Por outra parte, se considerarmos que o fato do imigrante manter a sua cultura, 

limita a sua adaptação ao novo contexto, como explicamos quando os mexicanos 

na maioria dos casos não aceita falar a língua da comunidade receptora, 

mantendo se dentro da sua comunidade étnica, na qual não é preciso aprender 

inglês nem a cultura do outro. No entanto, ainda com múltiplas resistências, os 

imigrantes mexicanos conseguem aprender o suficiente da língua receptora só 

como uma ferramenta de sobrevivência. 

Pelo tanto faremos aqui uma aproximação aos processos de transnacionalismo 

dentro do processo da globalização e a construção de redes transnacionais e 

sociais como recursos usados pela comunidade mexicana para manter a sua 

cultura e a sua identidade. 

 

1. GLOBALIZAÇÃO, COMUNIDADE TRANSNACIONAL E IDENTIDADE. 

Hoje a partir da globalização surgem novos conceitos para analisar as 

comunidades que se formam na migração internacional, sobre todo a partir dos 

efeitos que este processo tem originado como a geração de novos conceitos; 
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governo global, sociedade transnacional, cultura global, culturas hibridas, des-

territorialização, só para mencionar algumas das novas ideias que estão se 

trabalhando.  Por outro lado, as comunidades de migrantes internacionais não 

tinham sido vistas pelos governos de origem como um tema político ideológico, 

senão até recentemente, quando as mudanças provocadas pela entrada de 

remesas nas pequenas regiões foi mais evidente e sobre todo no sentido da 

incorporação de estas sociedades no mundo global, quando se transformam os 

relacionamentos culturais, religiosos, de poder, sociais e econômicos com o 

Estado, deixando em questão os velhos conceitos ou noções de "Estado-Nação", 

"soberania", "relações internacionais" "cidadania"  e "identidade". 

Na nova mundialização aparecem novos agrupamentos sociais, novos atores 

sociais que  dentro da nova sociedade mundial mantém relações sociais fora do 

controle dos Estados Nacionais, relações que só dependem, no caso dos 

migrantes, deles mesmos e das associações que eles criam; surgem novos 

espaços sociais, gerando ao mesmo tempo novas redes de relacionamentos.  

O processo globalizador permite a individualização dentro da uniformidade de 

formas de consumo, de informação, de movimentação, etc., isto é, o indivíduo em 

uma cidade qualquer, sempre forma parte de uma comunidade com a qual ele se 

identifica, tendo um sentimento de pertença e de segurança. Neste sentido o 

individuo quando se reconhece como membro de uma comunidade, pode ver e 

distinguir o "outro", aquele que esta fora da sua comunidade, o estrangeiro, sendo 

ali onde expressa não só a sua identidade senão a sua cultura (Jelin, 1998). Nas 

cidades globais como é o caso da cidade de Nova Iorque, se expressa uma 

constante diversidade de culturas e de relacionamentos sociais, onde os 

imigrantes conseguem coexistir e se relacionar com o outro mantendo e muitas 

vezes robustecendo a sua cultura. 

No caso particular dos migrantes podemos pensar que desde o momento em que 

a suas localidades fazem parte do consumo global, a cultura local se altera 

criando novos hábitos de consumo e com isto novas formas de perceber o 

mundo. Pelo tanto quando deixam o país e se relacionam com a nova sociedade 

já tem uma bagagem cultural previamente transformada, já tem o costume de se 

identificar com o consumo global (Mc Donald, coca cola, shoppings, celulares, 
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computadores) e com estilos de vida já introduzidos nas suas regiões de origem. 

Então em que medida a nova sociedade e a nova cultura altera a sua própria 

cultura? Que tanto se transforma o já transformado? Aqui estamos falando de 

hábitos de consumo, mas as transformações vão além do simples consumo:  é 

falar de língua, costumes, valores sociais, isto é, quando uma pessoa entra num 

novo espaço já tem muitos hábitos globais apreendidos,  que permitem-lhe uma 

melhor adaptação. Mas que acontece quando falamos de indivíduos que saem 

das áreas rurais, direto para uma cidade como Nova Iorque, os hábitos de 

consumo,  a identidade e os relacionamentos sociais vão ser diferentes tanto 

quanto a sua adaptação à nova realidade. Tomemos em conta que muitos 

mexicanos camponeses não falam espanhol, senão sua língua indígena, que 

tampouco têm tido hábitos urbanos, que o contato com a urbanidade do seu país 

pode estar limitada à capital do seu estado, etc. 

 

a) Redes sociais transnacionais e as suas implicações nos indivíduos e nas 

comunidades. 

Os novos movimentos de populações têm inspirado formas de entender o 

processo através de teorias e conceitos que tentam aprofundar  o conhecimento 

sobre as comunidades e os indivíduos que se movimentam pelo mundo e as 

relações sociais, econômicas e culturais que mantém com sua origem. Estas 

teorias tentam explicar as profundas transformações que os migrantes sofrem no 

processo de deslocamento e de estabelecimento. 

A teoria da transnacionalidade (Dore, Hernandez, Vazquez, 2003) explica e 

descreve comunidades de imigrantes que não se desligam de seus países de 

origem no novo território que ocupam. Para entender esta situação surge a teoria 

da transnacionalidade, que explica precisamente o caráter dos vínculos que se 

geram entre duas sociedades a partir de uma compreensão da própria 

globalização e os novos espaços e fenômenos criados pela migração. Os autores 

consideram que essa situação possibilita as novas formas de relação social que 

acompanha aos grupos migrantes, por exemplo; de sociabilidades, informação 

pelas novas tecnologias de transporte e comunicação. Neste sentido os migrantes 
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mantêm os vínculos com as populações de origem (parentes e amigos), através 

do telefone, internet e também através do envio de dinheiro por diferentes meios.  

A transnacionalidade como construtora de relacionamentos, traz vários momentos 

em seu processo. Num primeiro momento se produz a vinculação inovadora entre 

duas comunidades que antes ficavam distanciadas. O campo social transnacional 

desafia as fronteiras, isto é, fora do país de origem se pode produzir uma 

participação política, uma mobilidade social e uma formação de identidades 

nacionais e comunitárias.   

Outros autores como Guarnizo e Portes (2003), acrescentam mais elementos: 

definem que o transnacionalismo é uma atividade que precisa de contatos 

habituais e permanentes através das fronteiras nacionais, para de essa maneira 

manter presencia em duas entidades, em dois espaços, que permitem não só os 

contatos sociais permanentes senão a renovação das identidades e dos laços que 

conectam as duas culturas. 

Um segundo momento surge com uma nova forma de vinculação transnacional 

que parte das redes sociais. O imigrante não é mais um individuo isolado, que se 

confunde e mistura facilmente na sociedade receptora, senão é um individuo 

comunitário que através de uma rede social está incorporado a uma comunidade 

local e nacional com a qual se vincula e identifica ainda que esteja fora de seu 

país. Desde a sua nova comunidade, o imigrante mantém uma vinculação laboral, 

social, familiar e até política com a sociedade de proveniência e com a receptora. 

Também é necessário entender que esta nova forma de vinculação só pode-se 

dar através do constante ir e vir (tanto de pessoas como de objetos), abrindo 

novas possibilidades de adaptação binacional. 

As redes sociais essencialmente estão baseadas na família e são importantes por 

que elas facilitam a entrada e o ingresso dos imigrantes no país receptor, mas 

também são de máxima importância por que são o fundamento do 

estabelecimento e formação de comunidades étnicas. Também são 

indispensáveis para os grupos de imigrantes desenvolverem culturalmente sua 

própria infraestrutura social e econômica, como os lugares de oração, 

associações, mercados, cafés, serviços profissionais, escolas, etc. Podemos 
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perceber como as redes sociais, encaminham o individuo a se conformar em 

grupos, isto é, o imigrante deixa de ser aquele individuo que em alguns casos 

viajam sozinhos para se incorporar a um grupo e formar parte dele; de esta forma, 

participará num grupo local étnico que ao mesmo tempo lhe proporcionará a 

segurança e estabilidade que ele necessita para se adaptar ao novo contexto.  

A conformação de redes sociais inseridas no processo de transnacionalidade nos 

provoca múltiplos questionamentos, não só em referência aos imigrantes, senão 

também às sociedades, tanto de origem como de destino. As identidades sociais 

e culturais levam ao migrante a formas diferentes de pertença? A questão da 

cidadania não esta mais baseada na pertença a um território? A identidade 

nacional, pela sua parte pode ser vivida em outros contextos? As lealdades 

nacionais não se apagam? Variam somente por estar fora do território nacional? 

Pode existir uma duplicidade de lealdades ou uma transferência de lealdades 

para o novo estado receptor?   

A transnacionalidade também permite a criação de ações políticas que ligam os 

dois países. Mas para ser capaz de estruturar esta ação política é necessário 

contar com redes transnacionais especiais, processos através dos quais os 

imigrantes constroem e mantém relacionamentos políticos e sociais múltiplos 

entre a sociedade de origem e a sociedade de destino.  Os "transmigrantes" 

(Bruneau, 2013) vão transformando as suas relações tanto com o seu origem 

como com a sua comunidade étnica. Desta forma podemos observar que também 

transformam a maneira de permanecer e de se incluir em ambos os mundos, 

procurando adquirir direitos sociais e políticos no país receptor, mas ao mesmo 

tempo procuram continuar sendo parte da nação que deixaram, mantendo todos 

os direitos; a nacionalidade e a cidadania.   

As comunidades transnacionais mantém uma cultura hibrida, como expressado 

por Canclini (1989), que vai se nutrindo sobre todo das culturas transnacionais 

que em algum momento já foram tradições nacionais e que têm se convertido em 

culturas diferentes, quando tem adotado outras formas nacionais. Então estas 

culturas são dentro das novas comunidades um mosaico de variadas identidades. 
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A identidade comunitária não só está alimentada de aspectos da cultura anterior 

senão, de pequenas adaptações que os imigrantes fazem para conseguir e 

realizar um processo de identificação e reconhecimento com a sociedade 

receptora. A vida cotidiana na nova sociedade implica novos relacionamentos nos 

quais a reorganização da identidade de um grupo social vai se traçando na 

própria vida cotidiana, nos afazeres diários, instigando aos indivíduos para mudar 

algumas das suas características para conseguir pertencer à nova sociedade que 

também pela sua parte exige algum tipo de uniformidade. Como escreve Laura 

Tamayo: 

 "El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a  un 

 grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

 costumbres, valores y creencias. La identidad cultural de un pueblo se 

 define históricamente a través de múltiples aspectos en los que plasma  su 

 cultura, como la lengua (instrumento de comunicación entre los 

 miembros de una comunidad) las relaciones sociales, los ritos y 

 ceremonias propias o los comportamientos colectivos, que se traducen  en 

 los sistemas de valores y creencias" 2 

Segundo a autora, manter as identidades culturais e incluso, trasladá-las aos 

novos contextos (como levar desde o país de origem objetos simbólicos da 

cultura, ou ritos e festas) servem como uma ancora simbólica que de alguma 

maneira re-territorializa a identidade, neste sentido muda o pertencimento a um 

lugar determinado: este já não existe mais fisicamente senão virtualmente. Mas 

também se gera um segundo nível no processo da cultura e da identidade do 

imigrante, que podemos identificar como parte da assimilação dos indivíduos à 

nova comunidade, quando se produz a substituição dos elementos originários 

(simbólicos e não simbólicos) por elementos "reais" da nova cultura como: 

normas, língua, um estilo de roupa, um tipo de casa, um tipo de comida etc.. Na 

realidade no caso dos migrantes mexicanos não acredito numa substituição tão 

ampla: trocam só os elementos culturais por aqueles que são necessários para 

sobreviver, mas no sentido cotidiano continuam com toda uma bagagem que os 

caracteriza (pelo menos a primeira geração) sua língua, seus valores morais e 

                                                           
2
 Tamayo Laura.  (2010) Identidad cultural en los migrantes. Revista Trabajo Social UNAM, consultado 

en: www.revista.unam.mx/index.php p.188 
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éticos, suas religiões, mantém um estilo próprio de culinária e não pretendem 

mudar a sua forma de se relacionar socialmente ou familiarmente.  

 

b) As comunidades transnacionais & espaços socioculturais específicos. 

No caso dos migrantes mexicanos, falar de comunidade transnacional é falar ao 

mesmo tempo de comunidade étnica. A estrutura destas minorias significa 

encontro, apoio e ajuda através da identificação cultural. A formação destes 

espaços de comunidade gera segurança para os imigrantes, já que pertencer ou 

se incluir na comunidade tem varias vantagens. Primeiro, é através destas que se 

tem a possibilidade de desenvolver redes de relações familiares e de bairro, em 

segundo lugar, é através dessas redes que mantém os contatos indispensáveis 

para arranjar emprego, moradia, além de se relacionar com pessoas que têm a 

mesma língua e a mesma cultura. 

 "La noción de comunidad transnacional enfatiza la entidad humana. En el 

 contexto de la globalización el transnacionalismo puede ampliar las 

 comunidades de contacto personal previamente constituidas con base  en 

 el parentesco, la vecindad o el trabajo hacia comunidades virtuales 

 muy desarrolladas, que se comunican a distancia" 3 

Michel Bruneau (2013) ao igual que Sthephen Castles (2004), ao falar da noção 

de comunidade transnacional nas novas sociedades nacionais concordam em que 

estas agrupações estabelecidas fora das suas fronteiras, atuam sempre fora ou 

em oposição aos governos e às organizações intergovernamentais. Isto é, elas 

atuam de maneira autônoma sem necessitar do seu governo para se desenvolver 

ou para manter um determinado contato com seu país. São, então, criadores de 

novos mecanismos transnacionais, que permitem de maneira autônoma, o vínculo 

sociocultural com as duas nações. Estes vínculos transnacionais segundo 

Bruneau ( 2013); "... actúan  a partir de intereses  y  de reflexiones  comunes 

(territoriales, religiosas, lingüísticas, etc.) y que se apoyan sobre redes 

                                                           
3
 Castles, Sthephen. "La era de la migración. Movimientos Internacionales en el mundo moderno" 

México 2004, p.43. 
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transnacionales para reforzar su solidaridad mas allá de las fronteras nacionales" 

(p.1). 

O conceito de Comunidade Transnacional nasce a partir da ideia de que no 

momento em que os indivíduos deixam o seu país e circulam pelo mundo, 

mantém um constante contato com a sua sociedade de origem, participam em 

vários espaços da vida cotidiana. Além de interatuar na sociedade de recepção, 

ficam envolvidos em relacionamentos sociais e culturais duplos. 

No entanto, os indivíduos mantém o pertencimento a um grupo com o qual 

compartilham uma mesma memória étnico cultural, mantendo vínculos  reais ou 

simbólicos e reconhecendo um espaço identitario: a continuação dos contatos 

com seu origem será primordial para esta identificação. 

Neste sentido manifestações culturais como as tradições religiosas e os valores, 

geram nestes imigrantes um sentimento de pertencimento comum, quer dizer, se 

gera uma identidade cultural e social com um grupo determinado 

reterritorializando sua cultura e a sua identidade num espaço diferente.  

Segundo Laura Tamayo (2010), os imigrantes mexicanos nos EU agrupam-se de 

acordo à sua pertença local de origem, mas isto não acontece com todos os 

grupos de mexicanos, isto é, em Nova Iorque poderemos encontrar bairros 

constituídos só por imigrantes vindos de Puebla ou Oaxaca, por exemplo, e outros 

onde a mistura de regiões é grande, mas no final estarão constituindo grupos 

aonde compartilhem costumes similares e a mesma língua.  

Por outra parte, os vínculos sociais e culturais existentes entre as comunidades 

de origem e de destino, através da participação, às vezes a distancia, nas 

festividades civis e religiosas fornecem relacionamentos onde as duas 

comunidades,  participam, por exemplo, do desfile da Independência, ou da festa 

do 5 de maio4. Outro aspecto a resaltar é que na reprodução das festividades no 

lugar de destino podemos encontrar dois tipos de compromissos aos quais os 

indivíduos estão inseridos. Se bem por uma parte existe uma reprodução dos 

símbolos nacionais, por outra, os imigrantes não esquecem os compromissos que 

                                                           
4
 Estas são duas festas que fornecem  aos imigrantes mexicanos sentimentos de nacionalidade, de 

pertença  a um território e a uma comunidade familiar. 
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eles têm com o país receptor; com o trabalho, a casa onde moram o pago dos 

impostos e a escola dos filhos, e os compromissos econômicos e sociais que tem 

com seu país, fazendo então  uma combinação de obrigações entre as duas 

comunidades, isto é, mantendo um duplo pertencimento.  

 

2. DINAMISMO DA IDENTIDADE CULTURAL NAS COMUNIDADES DE 

IMIGRANTES. 

Como já temos mencionado antes, a cultura é modificada com o processo, 

dinamismo e incorporação à globalização. Podemos focar as primeiras mudanças 

de fato, antes dos indivíduos tomarem a decisão de migrar, só pelo fato de estar 

numa sociedade que a sua vez se encontrava inserida nesse processo. Mas 

focaremos nossa pesquisa nos elementos de conservação, nos câmbios ou 

mudanças que se observam nas comunidades de migrantes, onde os sujeitos vão 

construindo mecanismos para reafirmar a sua pertença.  

Os indivíduos formam parte dum espaço determinado através da sociabilidade, 

dos relacionamentos de poder e vida, assim como da elaboração de mitos e 

representações simbólicas que mostram um imaginário do que é a sua cultura. 

Com a migração e a pertença a uma comunidade transnacional, como foi 

mencionado, se produzem variadas mudanças das identidades culturais dos 

indivíduos, (entendemos por identidade todos aqueles elementos que permitem 

uma identificação com o seu grupo e um reconhecimento do "outro", para de 

alguma maneira perceber as diferenças e as similitudes). Neste sentido, na nova 

sociedade hospede, o imigrante pode encontrar elementos que são reconhecidos 

por ele, mas todos aqueles que lhe pertencem e além de mais leva com ele e que 

não são comuns na nova sociedade cultural, são precisamente os que ele tomara 

como símbolos de sua individualidade e de sua diferença. 

Quando os migrantes mexicanos entram nos E.U., podem ter a expectativa de 

ficar pouco tempo, só o tempo necessário para encontrar um emprego, ganhar 

algum dinheiro, fazer poupança, mandar uma parcela do salário mensal para sua 

família. Embora a realidade tenha se apresentado bem mais diferente. O 
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imaginário de permanecer só o "tempo necessário" existe por variadas razões; a 

ideia de tempo curto é definida em uma primeira instancia pelo imaginário do 

"sonho americano". Calcula-se que no país da abundancia só se precisa de 

maximo um ano de trabalho vigoroso e voltar com o dinheiro necessário que 

mudara a vida da familia: comprar ou construir uma casa, criar um negocio, 

comprar terra ou fazer a grande festa dos 15 anos da filha, sonhos e 

necessidades que motivam a sua partida. Popr outra parte, existem razões pelas 

que eles viram imigrantes permanentes; primeiro o fato de entrar no país como 

indocumentados não permite que voltem a sua terra. Segundo, encontram que a 

ideia de fazer dinheiro rapidamente na terra da abundancia não é real, por mais 

que trabalhem muito não conseguem quase nunca ter o suficiente como para 

voltar a sua comunidade e mudar de condição econômica. E, terceiro, a grande 

maioria chega lá sozinho e pouco tempo depois manda trazer a família toda tendo 

a necessidade de colocar aos filhos na escola, o que acarreta outro problema; a 

integração no sistema cultural receptor. Todo isso faz com que a ideia e o desejo 

de voltar desapareçam. 

Perante todas estas características o imigrante vai desenvolvendo mecanismos 

para manter sem maiores mudanças a vida familiar cotidiana, isto é,  sem apagar 

a suas raízes. Não rompe com seu passado, mas ao mesmo tempo tenta-se 

inserir no novo contexto da melhor forma possível. No estabelecimento ou melhor 

dito na comunidade, os indivíduos criam e recriam a sua identidade social e 

cultural que aos poucos se irá transformando para dar entrada a algo novo e 

diferente perante o que era a sua comunidade de origem; mudam formas de 

trabalho, estilos de vida, costumes para a sua supervivência na nova comunidade 

receptora. 

 "Los inmigrantes y sus descendientes no tienen una identidad étnica 

 estática, cerrada y homogénea sino que poseen, en cambio, identidades  

 múltiples influidas por una variedad de factores culturales, sociales y de 

 otros tipos" 5 

Isto quer dizer que os imigrantes mudam a sua cultura e a sua identidade no 

momento mesmo do inter-relacionamento com outra cultura, outras identidades e 

                                                           
5
 Castles 2004, p.54 
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outras comunidades. Por outra parte além das transformações culturais, temos a 

manutenção de aspectos fundamentais da sua cultura como a língua, a religião, a 

alimentação, o lazer etc. 

Por outra parte, perante a emigração, o que entra em jogo para os indivíduos è a 

ideia de pertencer a um Estado. A questão estaria se ele consegue-se inserir no 

novo Estado, (neste sentido o imigrante pode ter um duplo pertencimento, pode 

formar parte de duas nações). A visão de cada um dos Estados e as políticas que 

cada um desenvolve para incorporar ou não aos migrantes é fundamental para 

entender múltiplos fenômenos que acompanham os movimentos migratórios e os 

novos assentamentos comunitários. Mas para nós o foco está mais no fato de 

como se vive a identidade e a identificação com duas nações, com duas culturas, 

em territórios diferentes e o que implica ter direitos e deveres em os dois 

territórios, ser duas vezes cidadãos.  

A comunidade mexicana em Nova Iorque tem feito esta dupla filiação, através da 

construção de associações de apoio, de proteção e defesa de direitos laborais, 

sociais, econômicos, culturais, familiares e linguísticos. É através das associações 

e da participação nestas que podem materializar a defesa de direitos o contato 

com sua origem e a reprodução de espaços sociais e culturais próprios na 

sociedade receptora. 

A identificação com a comunidade transnacional e com as associações é 

fundamental já que é a partir destes dois espaços que os mexicanos recriam a 

sua cultura e as suas emoções, se protegem e às vezes se fecham e isolam. Por 

uma parte é na vida cotidiana que se mantém não só a língua senão muitos dos 

costumes e relacionamentos sociais; relação de pais e filhos, o valor da família e 

o parentesco, a religião, o casamento, etc., por outra parte e perante a construção 

de uma vida cotidiana estruturada de esta forma, teríamos que pensar nas 

complexidades de uma verdadeira adaptação.  

Henrry Trueba (S/D) diz que através da adaptação a novas culturas os imigrantes 

têm vantagens por que no percurso migratório, o individuo apresenta uma grande 

habilidade para transitar entre duas culturas, para lidar com as adversidades e 
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para trabalhar com grupos diversos. Neste sentido o problemático é conhecer se 

a sua adaptação realmente consegue uma bi-culturalidade. 

A ideia de se inserir numa nova cultura pode ser difícil ou fácil, quando se tem o 

respaldo de uma comunidade constituída, a qual colabora para o ingresso e livre 

circulação nos espaços do emprego, das relações sociais e sobre todo na 

recreação da cultura e do fortalecimento das identidades. Mas também pode 

manter aos imigrantes isolados, fechados às complexidades da cultura da 

sociedade receptora. 

A adaptação no novo contexto tem vários significados e referentes para o 

imigrante. Adaptação segundo Roberto Herrera, refere-se á maneira em que o 

imigrante individualmente desenvolve o seu papel nas diferentes atividades em 

que participe (Herrera, 2006). Os indocumentados e em geral os imigrantes 

mexicanos que conformam a comunidade étnica, geram nas relações da vida 

cotidiana uma adaptação, isto é, inicia participando nos locais de trabalho, se 

relacionando com outros indivíduos, fazendo consumos nos supermercados ou 

nas lojas de roupa, nas de comida ou de lazer.  Ainda que sejam alheios os 

costumes da sociedade hospede, vai se acostumando a eles e aos poucos 

introduzindo esses elementos  a sua vida cotidiana. Mas isso evita o choque 

cultural, a exposição a novos indivíduos do país receptor, o conhecimento do 

modo de ver a vida da sociedade estadunidense ou das outras comunidades 

étnicas.  

Por outra parte temos que com este primeiro momento da adaptação dos 

indivíduos á nova realidade, ainda que seja como um mecanismo para sua 

sobrevivência, os indivíduos encontram-se com uma somatória de novos 

elementos que anteriormente eram-lhe alheios, os quais adaptam a sua 

cotidianidade para se apresentar como um sujeito social multicultural, ou como 

um sujeito hibrido (Bhabha, 1996) aquele que se apresenta como sujeito duplo, 

com dupla linguajem, duplas expressões, em resumo como um sujeito com novas 

formas de perceber o mundo. Bhabha menciona que o conceito de hibridez abre 

um espaço de negociação perante o poder onde o individuo hibrido vive a dupla 

soberania de culturas. No entanto, podemos encontrar sujeitos híbridos que 

dependendo do lugar onde se encontrem procuraram o destaque de uma das 
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duas culturas; se se encontram no México farão questão de falar algumas 

palavras em inglês, comeram de maneira diferente, e em geral tentaram fazer 

evidente que vêm de outra cultura. Se pelo contrario se localizam nos E.U. 

voltaram a se comportar como mexicanos comuns fazendo o que sempre fizeram 

no seu país. 

Embora o imigrante mexicano apresente a sua línea cultural como basicamente 

mexicana, não consegue eliminar os elementos presentes da nova cultura. Isto 

fica claro nos desfiles, quando assume a sua hibridez inserindo no seu contexto 

cultural elementos como Ronald Mc Donald, além de desfilar nas comemorações 

com cartazes escritos em inglês para de alguma maneira incorporar na sua 

festividade ao outro, ao estadunidense. 

Por ultimo, falar de adaptação é também referir-se a uma possível assimilação ao 

lugar receptor, que também traz consequências variadas para o imigrante e para 

a sociedade receptora. A assimilação significa se incorporar na cultura do outro, 

Castles pela sua parte, analisa a assimilação desde a visão do país receptor, isto 

é, se exige a assimilação cultural do estabelecimento migrante em troca da 

concessão de direitos e da cidadania e às vezes são aceitos elementos de 

biculturalidade e bilinguismo. Quer dizer, o problema é como se processa e 

assume a cultura receptora. No caso da comunidade mexicana, não é nem geral 

nem tão fácil, dado que a comunidade étnica recria a sua comunidade de origem 

para afirmar a sua identidade cultural. Isto é, a comunidade étnica e seus 

membros lutam para manter a sua identidade, preservando;  a língua, os seus 

costumes, a sua religião, mas ao mesmo tempo lutam por que o Estado receptor 

conceda os direitos sociais sem negociar nada da sua historia e às vezes sem se 

adaptar aos padrões culturais da nova cultura: individualismo, busca de lucro, 

tecnicismo, etc. 

Em resumo, no caso dos imigrantes mexicanos não poderíamos falar de 

assimilação total e completa, senão de uma integração parcial, que permite ao 

imigrante se movimentar por todo o espaço, cultivando, por um lado relações 

sociais culturais conflitantes e pelo outro, preservando a sua cultura nos 

relacionamentos sociais dentro da comunidade através de um reforço das 

tradições e concepções culturais para defender a sua cultura originaria, 
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construindo e reconstruindo  identidades diversas dentro e fora de esta 

comunidade. 

Temos visto um imigrante que luta pela preservação da sua cultura e pela 

construção e modificação das suas identidades. No entanto será preciso destacar 

brevemente o papel que tem a segunda geração de mexicanos no que se refere a 

aspectos culturais, construção de identidades, relações com o país de origem e 

com a comunidade étnica. 

Os filhos dos migrantes (segunda geração), que tiveram a oportunidade de 

assistir a escola e aprender o inglês, de se relacionar mais diretamente com a 

sociedade receptora, terminam sendo os mais aptos a se assimilar à cultura 

estadunidense, construindo identidades biculturais ou transculturais, oscilando 

entre as lealdades para os E.U. e ao mesmo tempo para o México. Mas isso gera 

muito conflito com a família de origem e com a comunidade mexicana. 

Portes (2010) explica como variam as lealdades da primeira e segunda geração; 

na primeira, dirigem-se para sua comunidade étnica e para o país de origem e na 

segunda são diretamente focadas para o país receptor. O que se resalta também 

é que, ainda que a segunda geração e incluso a terceira, se encontrem mais 

assimilados e identificados com os valores sociais, culturais, políticos e 

econômicos estadunidenses, embora mantendo algumas tradições e costumes 

herdados dos pais. Eles em muitas ocasiões servem de ponte de união entre a 

comunidade étnica e as comunidades de origem, mantendo visitas permanentes à 

terra dos pais, comparecem a igreja católica como quando eram mais novos. Mas 

temos que deixar claro que o caso de manter a língua e as tradições não é um 

fenômeno geral, não sempre se pode encontrar esse tipo de assimilação, senão 

que percebemos uma grande variedade de imigrantes que permanecem nos E.U. 

por longos períodos permitindo a formação de uma segunda geração, mas 

existem outros grupos que decidem voltar para o seu país ou são deportados, 

então vemos um ir e vir entre as fronteiras que mostra-nos um grande mosaico de 

possibilidades de adaptação, de assimilação, de reconstrução de identidades, ou 

de fechamento e isolamento total sem negociação de sua historia e da sua 

identidade cultura previa. 
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CONCLUSÃO. 

A questão principal das migrações hoje, esta baseada no vinculo permanente que 

existe entre dois espaços diferentes, e como esses relacionamentos sociais e 

culturais entre dois mundos, podem chegar a ser entendidos e assumidos pelos 

migrantes. As experiências obtidas a partir destes dois mundos e as mudanças 

que acarretam na vida cotidiana dos mexicanos no exterior, provocam diversas 

ideias e analises através dos quais podemos tentar entender a natureza complexa 

e problemática dessas transformações. 

Os choques culturais que enfrentam os imigrados na sua chegada, formam parte 

do caminho que tem que seguir para entender a realidade e poder conviver e se 

adaptar na nova sociedade hospede, mas também os problemas que enfrentam 

os imigrantes no inicio, serão resolvidos bem mais facilmente se se inserir numa 

comunidade étnica. Eis um problema permanente e às vezes sem solução. 

A comunidade étnica transnacional na qual o imigrante se insere é fundamental 

não só para o desenvolvimento de alianças e de relacionamentos sociais no novo 

estabelecimento, senão também para a construção de vínculos com a terra de 

origem e a permanência em dois espaços diferentes e distantes. Os vínculos 

entre dois espaços, duas nações, significa para o analise dos indivíduos 

estudados, entender como estes fazem para manter os contatos, como eles 

conseguem manter as suas tradições e seus hábitos. Neste sentido, as 

associações que são construídas pelas comunidades étnicas como; "Associação 

Tepeyac", "Mexicanos Unidos", "La Union"," A.D.E.L.A.N.T.E", "Casa Puebla" e 

outras, servem principalmente para ajudar ao estabelecimento do recém-chegado, 

mas também para conservar e cultivar os contatos com a comunidade de origem. 

São elas que trazem ate o imigrante em Nova Iorque festas religiosas dos santos 

ou padroeiros da sua comunidade, festas folclóricas como "el baile de los viejitos" 

de Michoacan, ou os dançantes dos "Chinelos" de Morelos, e assim farão a sua 

festa nas ruas de Manhatam. Além destas expressões culturais e festas, as 

associações junto com a comunidade estabeleceram dias especiais para os 

principais desfiles na cidade de Nova Iorque; 15 de setembro, e 5 de maio. 
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A participação nestes processos culturais significa a nosso entender, que existem 

redes transnacionais fortes e bem edificadas que permitem o intercambio de bens 

simbólicos e de informações, onde estas organizações viram interlocutores entre 

as comunidades de origem e seus governos e entre as comunidades étnicas e as 

autoridades da cidade.  Mas também funcionam como limitantes de assimilação 

existem nelas redes de poder que inibem a verdadeira adaptação. 

O processo migratório e a construção de redes sociais e transnacionais podem 

mostrar as grandes consequências e modificações tanto nos estilos de vida, nos 

hábitos culturais como nas próprias identidades dos imigrantes. Como já foram 

mencionadas, as transformações na maioria dos casos, pode produzir uma boa 

ou ruim adaptação ao novo contexto possibilitando ao mesmo tempo uma boa 

assimilação ou um fechamento. Mas na maioria dos casos, podemos observar na 

comunidade mexicana, que se algumas vezes conseguem se adaptar ao meio 

ambiente, a sua vida transcorre de forma tal que a cotidianidade observada desde 

fora, continua com uma dinâmica social, econômica e cultural como se eles não 

tivessem deixado seu espaço original, seu bairro, sua vida cotidiana nacional, 

suas relações de subordinação a patrões políticos e culturais que limitam o 

desenvolvimento da personalidade tanto individual como comunitária. 
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