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Resumo:
Tem sido sublinhado o potencial dos novos media para que as crianças
“tenham voz” e apresentem as suas ideias e preocupações a uma audiência
pública mais vasta. Este artigo questiona essas considerações pela análise
a um estudo de caso que teve como base um projecto pan-europeu,
sobre usos da produção mediática por crianças migrantes e refugiadas.
Discute dificuldades logísticas e práticas de um projecto deste tipo, bem
como aspectos que contribuíram para promover a comunicação entre
crianças e aspectos que tiveram menos êxito. Sustenta que, se oferecem
possibilidades para o empowerment dos mais novos, projectos como
este podem também constituir um “fardo de representação” para os
mais novos, pedindo-lhes que “falem” de uma dada maneira e a partir de
posições pré-definidas. Estas questões são discutidas à luz de debates
mais amplos no campo da educação para os media e da participação
cívica e política de crianças.
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Introdução
É frequente encarar os novos media como portadores de um potencial
considerável para a regeneração da participação democrática. A tecnologia
* N. do T.: O termo empowering, sem tradução directa em português, exprime o processo
de aquisição activa, pelo indivíduo ou grupo, de maiores possibilidades e recursos,
proporcionando um aumento de relevância no âmbito da sua intervenção pública.
** Agradece-se aos autores e ao editor a permissão para publicar o capítulo ‘Finding
a global voice? Migrant children, new media and the limits of empowerment’. In Peter
Dahlgren, ed,(2007) Young Citizens and New Media: Learning for Democratic Participation.
New York: Routledge, pp. 147-163. Tradução de Daniel Cardoso.
© Media & Jornalismo, (11) 2007, pp. 9-28.
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digital, diz-se, pode “dar voz aos cidadãos”, permitindo-lhes contribuir de
forma positiva e autónoma nos debates públicos, e ter um papel mais activo no
processo político. Isto poderá ser particularmente relevante para os “socialmente
excluídos”, de facto deixados de fora pelo discurso político comum. E estes
argumentos aplicam-se ainda mais à chamada “geração digital”, os jovens que
parecem estar a desenvolver novas formas de consciência e actividade políticas
pelas suas relações com os novos media (Tapscott, 1998). Estas possibilidades
continuam a exercer um considerável fascínio, não apenas para os entusiastas
pela tecnologia, mas também para decisores governamentais.
A pesquisa académica tem desafiado continuadamente o “determinismo
tecnológico” destas pretensões. No máximo, segundo parece, assentam em
instâncias não representativas, e não conseguem produzir provas suficientes para
asserções mais generalistas sobre a capacidade de libertação e de potenciação
dos novos media (Buckingham, 2000: capítulo 3). Ainda assim, mesmo que
aceitemos que a tecnologia não traz automaticamente os benefícios que os seus
mais acérrimos entusiastas sugerem, permanece válida a questão sobre até
onde podem os seus benefícios ser maximizados. E ao negar o determinismo
tecnológico temos também que ter o cuidado de evitar o abismo a que Raymond
Williams (1974) chamou “tecnologia determinada” – um raciocínio segundo o
qual qualquer impacto que a tecnologia possa ter não passa de uma manifestação
de outros processos sócio-económicos. Se a tecnologia faz, de facto, alguma
diferença – nos termos de Williams, se cria possibilidades e impõe restrições
– então temos que explorar as condições sociais e institucionais pelas quais
estas diferenças podem ser exercidas.
Este artigo apresenta experiências de um projecto europeu que procurou
explorar estas possibilidades de uma forma eminentemente prática. O projecto
foi um ensaio (no sentido lato, e não no científico!) – e, apesar de ter tido sucesso
nalguns aspectos, falhou claramente noutros. As dificuldades que encontrámos
podem estar parcialmente relacionadas com excesso de ambição e com a
incapacidade de prever todos os obstáculos possíveis. Mas essas dificuldades
também levantaram questões interessantes sobre as dimensões pedagógicas do
relacionamento dos mais jovens com a tecnologia dos novos media, merecedoras
de uma reflexão mais profunda. Queremos, em especial, questionar a ideia
de “voz”, tantas vezes um elemento central das teorias de pedagogia radical
(cf. Orner, 1992). Até que ponto os novos media dão voz às crianças – ou, pelo
menos, lhes permitem encontrar a sua? Que relações de poder são inerentes
à noção de “dar uma voz”? Em que contextos e de que formas são definidas
as “vozes” disponibilizadas para as crianças, e de que formas podem estas
serem efectivamente ouvidas? E será que ter voz resulta automaticamente em
empowering, ou será que também pode ser visto como um possível fardo?
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O Projecto
Crianças na Comunicação sobre Migração [Children in Communication about
Migration] (CHICAM), um projecto de três anos (2001-2004) financiado pela
Comissão Europeia, envolveu parceiros de seis países europeus1. O CHICAM
pretendeu explorar como a produção dos media e a comunicação via Internet
podem permitir às crianças refugiadas e migrantes representarem-se a si mesmas
e partilhar as suas experiências de migração. O seu objectivo mais político era
explorar a forma como o conteúdo e os processos desta comunicação poderiam
enquadrar as iniciativas legislativas nas áreas da migração e das crianças,
ao proporcionar com que as suas vozes fossem ouvidas no vasto espaço público.
De facto, três dos temas específicos desta pesquisa ligavam-se estreitamente
a áreas relevantes de políticas sociais: amizade e relações entre pares; escola e
trabalho; família. O quarto tema – que constitui o foco deste trabalho – tinha a
ver com os próprios media: como é que as crianças usam as “linguagens” dos
media digitais, tanto para criar os seus próprios registos audiovisuais como para
comunicar umas com as outras e com os adultos através das barreiras culturais?
Este tema é sobretudo importante se considerarmos a quantidade de línguas
presentes no projecto – tanto as línguas europeias da parceria como as línguas
de origem das crianças (mais de vinte, no seu conjunto).
A ideia inicial do CHICAM surgiu de um projecto de investigação para
doutoramento que incluía crianças refugiadas e migrantes de uma escola
primária de Londres (de Block, 2002). Como parte da recolha de dados,
a investigadora decidiu envolver as crianças na produção de registos em
vídeo sobre as suas vidas. As crianças fizeram gravações nas suas áreas de
residência e na escola, e fizeram animações, com uma técnica de uso de recortes,
sobre as suas viagens para o Reino Unido. Esta forma activa de uso dos media
tem-se tornado cada vez mais popular na pesquisa com crianças (Gauntlett,
1996; Bloustein, 1998; Goldman-Segal, 1998); o uso de métodos visuais também
ocorre no trabalho terapêutico com crianças refugiadas: por exemplo, por
organizações como a Fundação Médica para o Cuidado de Vítimas de Tortura.
Esta abordagem oferece uma forma diferente de aceder às experiências
das crianças e permite-lhes, neste caso, expressarem-se de uma forma mais
distanciada sobre matérias potencialmente difíceis.
Um outro projecto de investigação, VídeoCultura, a ocorrer em simultâneo
no nosso centro de pesquisa, envolvia uma troca de produções vídeo de jovens
da Alemanha, Reino Unido, República Checa e Estados Unidos da América
(Buckingham, 2001; Niesyto, 2003). O nosso objectivo era explorar o potencial do
uso de meios de comunicação visuais (ou, pelo menos, não-verbais), em especial
no contexto da comunicação intercultural, apesar das barreiras linguísticas.
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A análise focou-se nas formas de simbolismo visual e de representação que
os jovens usavam nas suas produções e no modo como estas eram recebidas e
entendidas pelas audiências de jovens nos países parceiros.
Um elemento novo e significativo do CHICAM foi o uso da Internet como
forma de facilitar uma maior partilha das produções dos jovens, tanto entre
os envolvidos no projecto como, mais tarde, entre uma audiência mais vasta.
Isto reflectiu parcialmente a nossa percepção de que muitas destas crianças
se estavam a familiarizar cada vez mais com as comunicações à escala global,
como os e-mails, a televisão por satélite, as salas de conversação on-line e outras
(CHICAM, 2002). Queríamos, não obstante, testar algumas das afirmações
feitas sobre os novos media, já descritas, através do uso da tecnologia digital
para transmitir as vozes das crianças e as suas perspectivas para uma esfera
pública mais abrangente.
A parte prática decorria em seis “clubes”, que se reuniam semanalmente.
A maioria destes clubes funcionava depois das aulas, em escolas e centros
comunitários (na Grécia, por exemplo, o clube reunia-se nos escritórios do
Conselho para os Refugiados). Todas as crianças que frequentavam os clubes
eram refugiadas ou migrantes recentes, entre os 10 e os 14 anos. Nalguns casos,
já se conheciam, embora noutros fosse a primeira vez que se encontravam.
Eram provenientes de muitos países. O clube no Reino Unido, por exemplo,
era composto por crianças de Angola, Quénia, Somália, Serra Leoa, Sri
Lanka, Paquistão, Lituânia, Rússia e Colômbia. Assim sendo, todas tinham
diferentes experiências de migração e diferentes motivações para o terem feito
(Brah, 1996).
Cada clube era gerido por um investigador e um educador para os media,
contando vários ainda com a participação de um professor ou assistente social
que conhecia muitas das crianças. Os clubes usaram apenas tecnologia digital
para filmar, editar e difundir o material. Apesar de haver algumas fotografias,
a maior parte do material produzido era constituído por curtas gravações,
habitualmente com apenas cerca de dois minutos. Os projectos estavam
ligados através de um website próprio (http://www.chicam.net), dividido em
três secções. A parte pública do site tinha os detalhes do projecto e os artigos
finalizados, bem como compilações das produções das crianças, organizadas
tematicamente. Um segundo nível do site, que requeria uma palavra-chave,
estava reservado às crianças dos clubes, para que pudessem ver as produções
dos outros clubes e trocar comentários sobre elas. Havia também uma zona
de mensagens para assuntos não directamente relacionados com as produções
mediáticas das crianças. Um terceiro nível do site era para os investigadores, que
tinham assim um espaço para debater questões relacionadas com a pesquisa e
para publicar notas semanais sobre o trabalho de campo em curso.
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Problemas, Problemas
Mesmo só com esta pequena descrição, parte dos problemas logísticos
que o projecto teve que enfrentar são já evidentes. Alguns já conhecíamos
de experiências anteriores – a dificuldade em encontrar e aceder a espaços
adequados para realizar o trabalho, em recrutar e manter os participantes,
e por aí em diante. Outros deveram-se talvez ao nosso excesso de ambição –
em especial no número de parceiros e portanto no número de línguas envolvidas.
Outros ainda surgiram da diferença entre a retórica e a realidade característica
das discussões na Internet. Por exemplo, todos os parceiros tinham assegurado
ter acesso à Internet nos seus clubes mas, na prática, isto não acontecia.
Mais ainda, apesar de todos estarmos a usar tecnologia de streaming de vídeo
de topo-de-gama, era impossível obter imagens fluidas em ecrã inteiro. E as
dificuldades relacionadas com formatos incompatíveis, ficheiros perdidos
e protocolos ilegíveis assombraram o nosso projecto de formas que serão,
provavelmente, por demais conhecidas.
Trataremos algumas destas questões em profundidade mais à frente, mas o
foco principal deste trabalho é a dimensão social e pedagógica. Até que ponto
é que este acesso às tecnologias forneceu às crianças novas oportunidades de
auto-expressão e comunicação? Como e o que é que aprenderam acerca do uso
dos novos media, e que obstáculos tiveram de ultrapassar para o fazer? E até que
ponto é que o seu uso destes media reflecte ou representa o seu estatuto social,
tanto como migrantes ou refugiadas, quanto como crianças? O nosso objectivo
principal foi o de demonstrar algumas das complexidades e dificuldades que
caracterizam inevitavelmente as tentativas de uso dos novos media desta forma
– e portanto o de sugerir que qualquer potencial de empowering para os jovens
estará fortemente ligado às formas como os novos media são usados. Iremos
também procurar chamar a atenção para alguns problemas metodológicos e
políticos de âmbito mais alargado que estão envolvidos neste tipo de trabalho,
e que reunimos na nossa conclusão.
O que funcionou
Até há pouco tempo, era raro que as produções mediáticas dos jovens, quer
realizadas em contexto escolar quer mais informais, tivessem grande audiência
(Harvey, Skinner, e Parker, 2002). Em princípio, a Internet deveria facilitar o
oposto: há um número cada vez maior de sites que alojam produções de jovens,
e alguns destes têm uma ênfase especificamente política (Montgomery et al.,
2004). “Ter audiência” pode ser visto como pelo menos um dos aspectos de uma
participação cívica mais ampla; mas também é um processo que deveria ter, pelo
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menos teoricamente, um impacto importante na própria produção. Os estudos
mais antigos sobre a educação para os media (Buckingham, Grahame, e Sefton-Green, 1995: capítulo 4; Buckingham e Harvey, 2001) sugerem que a percepção
de uma audiência “real” pode ajudar significativamente os mais jovens a
conceptualizar o seu produto terminado e a avaliar o seu próprio trabalho
– se bem que também indicam que não é fácil adquirir esta percepção.
Como dissemos, as produções feitas pelas crianças foram postas no site
do CHICAM, e as crianças incentivadas a dar o seu feedback umas às outras,
através uma zona de mensagens. Porém, na prática, a comunicação entre
clubes foi limitada e esporádica. Antes de explorar algumas das razões
para tal, queremos discutir alguns exemplos dessa comunicação e o que
nos mostraram.
Na fase inicial do projecto, cada clube fez um vídeo de boas-vindas,
apresentando os seus membros e a sua localização. Apesar de serem produções
em grupo, as crianças estavam, na sua maioria, nervosas e com medo de se
mostrarem. Muitas delas centraram-se – de forma bastante formal – sobre de
onde tinham vindo, usando um mapa, ao invés de dar detalhes sobre o local
onde estavam actualmente. As reacções iniciais a estes vídeos foram mistas.
As crianças repararam nos pormenores umas das outras: nas diferenças etárias,
em quem tinha melhor aspecto, quem achavam que gostariam de ter como
amigo. Para alguns clubes, os vídeos foram um desafio a estereótipos. O clube
sueco frisou a cor de pele mais escura de uma das raparigas do Reino Unido.
Na Itália, as crianças pensaram que o filme alemão tinha vindo de Marrocos
porque algumas das raparigas usavam o hijab (um lenço para a cabeça) – no
entanto, no Reino Unido isto apenas levantou suspeitas sobre se o vídeo viria
realmente da Alemanha. O clube holandês perguntou onde é que estavam as
montanhas e a neve no filme sueco (filmado numa cidade do litoral sul do país).
Os comentários sobre as localizações também foram importantes. As crianças
compararam a forma de construção dos seus edifícios escolares, sobressaindo-se
as escolas sueca e do britânica em desfavor da grega e italiana.
Seguiu-se uma educada troca de perguntas e respostas entre os clubes, a
confirmação das idades, quem tinha feito o quê nos filmes e por aí em diante.
Começou também a surgir um certo nível de competição – qual das produções
tinha um aspecto mais profissional ou a melhor banda sonora, que crianças
estavam mais bem arranjadas. Pelo menos no clube do Reino Unido, as crianças
pareceram estar a julgar-se umas às outras para avaliar se eram suficientemente
“fixes”. Os membros de vários clubes ficaram claramente impressionados com
o estilo e o aspecto de certas crianças. Curiosamente, as crianças dos clubes de
países com mais “estilo” foram consideradas mais “apelativas”, cumprindo
assim uma outra forma de estereótipo nacional. Ainda assim, estas primeiras
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tentativas de estabelecer comunicação foram sobretudo conduzidas por adultos
e as crianças tinham de ser encorajadas a responder.
Mesmo nesta fase, e ainda mais em trocas subsequentes, a música provou
ser importante para despoletar uma resposta e o diálogo. Uma das primeiras
produções italianas usou uma música de Eminem que foi reconhecida por
muitas das outras crianças: apesar de a letra estar em inglês e de não a
compreenderem completamente, serviu como um poderoso símbolo de uma
cultura jovem, a um nível internacional.
Um outro vídeo que gerou muitas respostas foi um rap intitulado The place to
be, feito por David, um rapaz de origem angolana e membro do clube britânico.
O herói de David era o rapper norte-americano Tupac Shakur; a par do seu vídeo
no site, colocou uma mensagem a perguntar aos outros membros do projecto
se achavam que Tupac estava vivo ou morto. O vídeo gerou uma resposta
muito positiva de vários outros clubes. Alguns rapazes nos clubes holandês e
sueco fizeram logo o seu próprio vídeo rap em forma de resposta. No caso de
Mohammed, um rapaz albanês do clube sueco, o rap começa com uma cópia do
rapper norte-americano 50 Cent, mas avança, usando de forma satírica o carro
do investigador como “limusina”, e acaba com uma improvisação eufórica que
demonstra as influências tanto da cultura árabe com albanesa.
Porém, apesar de David se mostrar agradado com as respostas elogiosas,
ficou um bocado magoado pelas tentativas dos outros clubes de o imitarem,
recusando-se a responder à maioria, e também pela falta de respostas sobre sua
questão sobre Tupac – que, de certa forma, tem mais que ver com uma crença
mítica do que com a realidade. Na verdade, os outros clubes tinham falhado
o teste. Agarraram-se à forma do vídeo, ignorando a sua mensagem, que era,
de facto, sobre a importância da educação escolar – e não sobre intenções mais
subversivas, como membros de outros grupos erradamente interpretaram.
Quando David respondeu ao rap holandês, deu-lhe pouca pontuação (cinco
em dez valores), dizendo que era rápido demais e que os movimentos estavam
errados. Um amigo seu também contribuiu com outras críticas, e quando a
competição se infiltrou na troca de comentários, a comunicação cessou.
Há aqui um contraste interessante com uma outra produção vídeo que
provocou alguma comunicação entre os clubes. O video Tragoudi, produzido
por Elcin, um rapaz turco de origem curda que estava no clube grego, era
uma transposição de um poema turco para grego. O poema era de Nazim
Hikmet, um poeta “adoptado” pelo movimento de libertação curdo na
Turquia (e provavelmente dado a conhecer a Elcin pelos seus pais, membros
activos desse movimento). Elcin tocou um instrumento tradicional, o saz,
e cantou, enquanto Rengin declamava o poema. O filme obteve respostas muito
positivas, especialmente das crianças turcas e/ou curdas. Apesar de o poema
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ter sido (ironicamente) declamado em grego, o vídeo criou uma plataforma
comum para que estas crianças pudessem comunicar na sua própria língua,
o turco, tomando assim algum controlo sobre a comunicação. Ainda que não
conseguissem entender a língua, o apelo emocional directo da voz e da música
foi claramente importante.
Apesar das diferenças entre estes dois géneros musicais – que podem, até certo
ponto, ser vistos como “tradicional” e “global” – a música em si mesma parece ter
criado uma grande motivação para a comunicação entre as crianças, mais do que
as produções orientadas por adultos e “politicamente correctas” que iniciaram as
trocas. Há, contudo, um contraste interessante entre as duas produções. A reacção
a Tragoudi recaiu sobre um reconhecimento estético, culturalmente identitário, e
não sobre o conteúdo. Mesmo que o conteúdo fosse importante para Elcin e para
a sua família, não foi o foco principal na subsequente discussão. Em contraste,
quando este mesmo tipo de resposta se sucedeu ao rap de David, foi claramente
percepcionado (pelo menos, por este) como superficial e enganador, porque
relativizava o conteúdo que tentara transmitir.
Outro género que gerou mais comunicação entre os clubes foi a animação.
Vários clubes fizeram animações, em especial com figuras em plasticina2, para
contar pequenas histórias, com um mínimo de linguagem verbal. A animação
parecia oferecer a possibilidade de contar histórias pessoais à distância,
com menos riscos de exposição para a criança. Por outro lado, as narrativas
filmadas ao vivo eram mais difíceis de seguir para as crianças, tanto porque
envolviam um maior uso de linguagem verbal, como porque eram comparadas
desfavoravelmente com produções televisivas que viam habitualmente.
Por último, vale a pena mencionar dois outros aspectos que pareceram motivar
trocas e diálogos ente os participantes – mais uma vez, sem surpresas. Tal como
a música, também o futebol é parte de uma cultura global que providencia um
campo comum para a comunicação. É sintomático que muitas das crianças tenham
escolhido enfatizar o seu apoio às grandes equipas europeias que conheciam da
Liga dos Campeões, como o Real Madrid e o Manchester United, ao invés das
equipas pouco conhecidas dos seus países de origem. Outro tema fomentador
de conversas foi o sexo. As crianças repararam noutras pelas quais se sentiam
atraídas e com quem queriam manter um contacto do tipo namorado/namorada.
Um rapaz do clube alemão abordou desta forma várias raparigas; mas os outros
também comentaram sobre como eram atraentes certos membros de clubes
e queriam um contacto mais individual. Alguns até “publicaram” os seus
números de telemóvel na zona de mensagens, na esperança de receber um
contacto mais particular dos seus objectos de desejo.
A maioria destes elementos pessoais e de brincadeira não se relacionavam
com nenhum vídeo em específico, circulavam entre conversas relacionadas
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com produções específicas. Foi difícil para as crianças, dada a forma como o
site estava construído, encontrar um lugar para si próprias e que pudessem
acompanhar. Sentiam-se algo perdidas em relação à forma como os seus desejos
de contacto mais pessoal se poderiam enquadrar no projecto e nos temas de
pesquisa. Pediram contactos mais concretos, e portanto os clubes começaram
a trocar cópias físicas de fotografias dos seus grupos e de lugares, pacotes de
doces e posters de futebol. Os presentes foram um sucesso nalguns clubes, mas
noutros continuavam a parecer deslocados.
O que não funcionou e porquê
Os exemplos aqui descritos foram – apesar de todos os problemas – casos
de comunicação intercultural relativamente bem-sucedida. Na maior parte do
tempo, as nossas tentativas para incentivar a comunicação foram muito menos
frutuosas. Houve vários motivos para isso, alguns com importantes lições para
futuros projectos e iniciativas deste género.
Um motivo teve que ver com a acessibilidade – que, como notámos, nem sempre
era tão eficiente quanto seria de esperar. Nalguns casos, usar o site implicava que
as crianças tivessem que mudar de edifício; certos sites (sem ligação de banda
larga) funcionavam de forma irritantemente lenta. Isto, em conjunto com o facto
de os clubes não se reunirem ao mesmo tempo, traduziu-se em longas esperas
entre o início de uma comunicação e as subsequentes respostas.
Outro também se deveu, até certo ponto, às nossas próprias preocupações com
a segurança. No Reino Unido, tal como noutros países europeus, a ansiedade
sobre o uso de imagens de crianças nos media tem tomado proporções de um
verdadeiro pânico moral: num caso recente, uma autoridade educativa de nível
local proibiu a gravação de peças escolares de Natal com a justificação de que as
imagens poderiam cair nas mãos de pedófilos. Apesar das nossas reservas acerca
deste tipo de argumentos, precisámos de considerar a posição especial das
crianças refugiadas envolvidas no projecto, algumas das quais tinham fugido da
violência ou guerra nos seus países de origem. Foi em parte por causa disso que
decidimos fazer o upload do material de forma centralizada; inevitavelmente,
isso levou a atrasos na distribuição das produções das crianças.
Como referimos, as crianças envolvidas nos clubes falavam uma grande
variedade de línguas, embora nem todas elas fossem fluentes na língua do seu
país de origem. As próprias produções usavam várias línguas, e as respostas
eram também colocadas em turco e castelhano, bem como nas línguas dos
países de adopção. No entanto, o inglês era a lingua franca do projecto, e o
diálogo on-line era feito em inglês ou traduzido para inglês pelos adultos dos
clubes. Além disso, todas as mensagens tinham obviamente que ser escritas,
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e nem todas as crianças possuíam um nível de literacia suficientemente elevado
(mesmo nas suas línguas maternas) ou suficientes competências com um
teclado que permitissem fazer isto facilmente. Novamente, o resultado foi a
comunicação entre os clubes ser muito mediada pelos adultos: ao contrário de
(por exemplo) uma sala de conversação na sua língua nativa, era óbvio que o
site não era “pertença” das crianças.
Poucas crianças envolvidas no CHICAM tinham tido contacto prévio com a
Internet; mesmo as que o tinham tido não tinham grandes expectativas do que
esta poderia oferecer. Conheciam as salas de conversação, e estavam à espera de
um tipo de comunicação semelhante, síncrono; esperavam aceder ao material e
descarregá-lo instantaneamente; e esperavam talvez também ver vídeos de tela
inteira e de alta resolução. Não fomos capazes de corresponder a estas expectativas.
Também não conseguimos oferecer o nível de interacção lúdica e orientada para
crianças que poderiam encontrar em sites comerciais que lhes são destinados.
É interessante notar que, para contornar estes problemas, tanto as crianças
como nós recorríamos a modos de comunicação mais “antigos”. Os vídeos
eram enviados por correio electrónico para o gestor do site, colocados no site,
e depois (pelo menos nalguns casos) eram descarregados para poderem ser
mostrados num ecrã grande. Entretanto, como já referimos, as crianças trocaram
números de telefone e moradas (na esperança de arranjarem “amigos por
correspondência”) e trocavam pequenos presentes e embalagens de doces.
As nossas expectativas podem ter ultrapassado o que era tecnicamente
possível mas, mesmo se alguns destes problemas tivessem sido resolvidos,
a questão central é saber se este tipo de uso da Internet interage realmente
com as verdadeiras motivações comunicacionais das crianças. Apesar de
os outros clubes representarem uma audiência “real”, a extensão em que
eram percepcionados como “reais” – e o próprio interesse das crianças em
comunicar nos clubes – mantiveram-se limitados. Várias crianças levantaram
a possibilidade de abrir o acesso a outras pessoas fora dos clubes, mas tivemos
relutância em fazê-lo pelas razões já explicadas.
Isto prendeu-se com o facto de que a participação destas crianças no clube
já as ter posicionado previamente como refugiadas e/ou migrantes. E era isto
que parecia terem em comum com as crianças dos outros clubes – pelo menos,
inicialmente. No entanto, como veremos, nem todas estavam dispostas a falar
a partir dessa posição.
As crianças não se mostravam muito cooperantes com as nossas aspirações de
uma comunicação global e as razões para isso são complexas. As suas interacções
via Internet – quer sob a forma de vídeos, quer com o uso de linguagem
escrita – eram maioritariamente com outras pessoas da sua própria localidade
(como os amigos da escola) ou com amigos e família dos países de origem.

19

Não tinham um motivo profundo que as levasse a comunicar com outras crianças
de países distantes e que nunca tinham conhecido. Para além de manterem
contacto com as famílias, a sua preocupação principal era estabelecer ligações
no sítio onde estavam a viver – tanto com o seu grupo de diáspora como com
outras comunidades, inclusive a comunidade em geral. Ainda que a perspectiva
de estabelecer contacto com crianças de outros países tivesse sido, a princípio,
interessante e despertado curiosidade, parecia distante do dia-a-dia das suas
vidas “reais”. Ao invés de se imaginarem como cidadãos de uma global diáspora
virtual, queriam apenas ser cidadãos do seu aqui e agora.
O fardo da representação
Muitas das observações que fizemos aplicar-se-iam, obviamente, a todas
as crianças, migrantes ou não. No entanto, há certos aspectos que têm que ser
tomados em consideração quando nos debruçamos sobre as experiências dos
participantes do projecto CHICAM.
Até certo ponto, a posição das crianças como migrantes ofereceu-lhes uma
diversidade de experiências culturais e uma amplitude de formas de ver.
As suas experiências de relocalização e de mudança proporcionaram-lhes um
enorme leque de vivências diferentes, não menores do que as oferecidas por
instituições como a escola; muitas delas tinham sido também postas no papel
de “adultos” em idades relativamente precoces. Em maior ou menor grau,
eram também consumidores “globais” dos media, estavam familiarizados com
um grande número de culturas mediáticas locais. Isto pode tê-los deixado
mais receptivos a novas experiências e a brincar com os media, a usar formas
e símbolos diferentes.
Em vários clubes, e como parte da discussão sobre os temas de pesquisa,
as crianças usaram o desenho. Estes eram bastante reveladores das experiências
migratórias das crianças. Na Holanda, costumavam desenhar os centros de
recepção a refugiados onde tinham vivido e falavam sobre as dificuldades
e as perturbações psicológicas resultantes da experiência. Na Grécia, fazer
árvores genealógicas e desenhos relacionados com a família como forma de
preparação para as produções mediáticas eram uma oportunidade para se
discutir diferentes formas de família. Também no clube grego, as crianças
começaram uma sessão a fazer desenhos sobre as suas experiências de guerra.
No Reino Unido, os desenhos eram sobre as suas escolas anteriores e de como
tinha sido mudar de escola. Nestes casos, o acto de desenhar desempenhava
também uma função terapêutica, permitindo que as crianças exteriorizassem
com distância memórias e experiências. As conversas sobre estes desenhos
eram, muitas vezes, o ponto de partida para as produções em vídeo.
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Nalgumas das produções vídeo, as crianças acabaram forçosamente por
exprimir as suas posições como migrantes; noutras, escolheram temas que
exprimiam as suas negociações diárias de inclusão e exclusão. Por exemplo,
as crianças da Grécia fizeram uma animação que tinha a “mendigagem” como
parte da narrativa. Isto aconteceu numa altura em que estava a decorrer uma
intensa campanha mediática contra os chamados migrantes “económicos”,
acusados de mendigagem nas principais cidades da Europa Ocidental.
Uma criança que estava a viver no Reino Unido fez um vídeo sobre vários
objectos que tinha em casa e que eram importantes para ela, muitos dos quais
estavam ligados de diferentes maneiras ao seu país de origem. Outros retrataram,
de forma quase poética, a sensação de viagem, perda e desorientação, como
no caso do vídeo feito por um rapaz na Grécia, que mostra quase com tristeza
os telhados de Atenas.
Noutros casos, porém, as crianças quiseram claramente evitar retratar as
suas experiências como migrantes – se bem que isto possa dizer muito sobre
as suas histórias de exclusão ou tentativas de inclusão. Muitas das crianças no
nosso estudo tinham boas razões para querer preservar a sua privacidade e a
das suas famílias. Por vezes eram apenas comportamentos típicos da sua faixa
etária mas, noutros casos, as razões ligavam-se directamente ao seu estatuto
de refugiadas ou migrantes. Várias das suas famílias tinham deixado os seus
países de origem sob ameaças de violência, e os vistos de residência eram apenas
temporários ou ainda estavam a ser atribuídos. Outras já tinham ultrapassado
as datas limite dos seus vistos e estavam como imigrantes ilegais. Este estado
precário tornava-os – e às suas famílias – justificadamente desconfiados
perante qualquer tipo de exposição pública. Tal como referimos, esta foi
uma preocupação sobretudo importante quando se tratava de “publicar” as
produções das crianças na Internet. Por um lado, queríamos que estivessem
disponíveis para uma audiência mais vasta; também queríamos que as crianças
pudessem usufruir do consequente aumento de auto-estima. Mas, por outro
lado, não queríamos que isso acontecesse às custas da sua própria segurança
e direito à privacidade.
De forma mais lata, a posição das crianças como migrantes – como membros
de grupos minoritários frequentemente maltratados ou estigmatizados
pela sociedade que os recebe – criou uma espécie de insegurança. A partir
de que posição falariam então? A constituição dos nossos clubes – que, no
geral, estavam abertos apenas àqueles que eram definidos como “migrantes”
– acabava por levar a esta posição marginal; e, claro, parte do nosso interesse
como investigadores era precisamente o de encorajar as crianças a oferecer-nos
perspectivas e representações específicas das suas posições como migrantes.
De certa forma, não podíamos evitar constituir as crianças como representantes da
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categoria mais abrangente de “migrante” – muito embora esta fosse apenas uma
faceta das suas identidades. O perigo aqui era o da “representação do outro”
– e por esse processo considerar de uma forma essencialista a experiência de
“migrante”, pelo lado exótico ou meramente padronizado.
No entanto, as crianças não queriam forçosamente ser vistas como
migrantes nem queriam falar a partir dessa posição – e algumas tentavam
afincadamente contrariá-la. Vários pesquisadores da equipa repararam na
crescente impaciência das crianças face aos debates intermináveis sobre as
suas experiências de migração e face à pressão para que criassem mais e mais
representações de si mesmas como migrantes ou refugiadas. Da mesma forma,
o interesse delas em comunicar com as crianças dos outros clubes não teve
que ver (como esperáramos que acontecesse) sobretudo com a partilha das
suas experiências de migração, mas com encontrar similaridades no presente.
Não queriam focar-se no seu “estatuto” de imigrantes e em como poderiam
ser percepcionadas como “outros”.
Para algumas, era precisamente a identidade de migrante que lhes era exterior.
As crianças do clube italiano falavam com pena dos “pobres refugiados” dos
outros clubes, dissociando-se claramente dessa mesma rotulagem. Um rapaz
do clube do Reino Unido decidiu sair quando percebeu, algo tardiamente, que
o clube era “para refugiados”, apesar de ele mesmo ser um refugiado e de lhe
ter sido dito, no início, quais os objectivos e condições de entrada para o clube.
Após uma sessão, uma rapariga teve uma grande conversa com a sua mãe sobre
o que era um refugiado, e sobre porque é que as pessoas precisavam de se
mudar de um país para outro – apesar de ter relatado isto ao investigador como
se nada tivesse que ver com ela. Ficou claro que algumas das crianças tinham
interiorizado a visão pejorativa dos migrantes (mais especificamente, dos que
buscam asilo), prevalecente na sociedade em geral. “Falar como migrante” era,
portanto, a última coisa que muitas quereriam fazer. Por essas razões, o nosso
objectivo de permitir às crianças representarem e exprimirem perspectivas
específicas à experiência de migração foi, no mínimo, bastante problemático.
Adaptação da abordagem
Com o CHICAM, como em qualquer outro projecto educacional, há coisas
que faríamos de forma diferente se tivéssemos uma segunda oportunidade.
Aliás, alguns dos problemas teriam sido resolvidos se tivéssemos tido mais
tempo. Se a fase do trabalho de campo tivesse durado dois anos, ao invés
de pouco mais do que um ano, a comunicação entre clubes teria certamente
aumentado e melhorado. Aprendemos muito com os nossos erros e também
com o que correu bem – e muito do que aprendemos está agora disponível
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para os educadores, num dos nossos relatórios (CHICAM, 2004). No geral,
continuamos empenhados na ideia de que os novos media podem, de facto,
ser uma fonte de empowering para os mais jovens; mas que isso depende muito
das relações institucionais, sociais e pedagógicas pelas quais é feito o uso
dessas tecnologias.
Neste momento, estaríamos mais inclinados a começar com meios mais
simples, como máquinas fotográficas digitais, e a permitir um maior grau
de interacção recreativa com a tecnologia. Iríamos estar menos preocupados,
pelo menos numa fase inicial, em que as crianças fizessem (o que nós
considerávamos como) “afirmações” significativas sobre a sua posição social ou
experiências. Estaríamos mais inclinados a focar-nos directamente no elemento
comunicacional desde o princípio. Faríamos com que o site fosse mais orientado
para crianças, talvez até incluindo uma fase de design do site, em que as crianças
pudessem fazer as suas próprias experiências de design, que poderiam depois ser
usadas na versão final. As crianças poderiam também ter a sua própria página,
e podia-se fazer o upload a partir de sites locais, ao invés de usar uma forma
centralizada. Iríamos também usar formas mais directas de comunicação; por
exemplo, mensagens áudio com voz e música, e salas de conversa em tempo real
(talvez com câmaras web), dependendo dos horários dos clubes. Ainda assim,
a segurança continua a ser um grande problema, especialmente para crianças
migrantes, e teria que se chegar a uma solução de compromisso.
Além disto, há a questão do contexto institucional em que este tipo de trabalho
“informal” com os media é feito. Tal como mencionámos, a maior parte dos clubes
reunia-se em escolas, apesar de ser após o fim do horário lectivo. As crianças
tinham deixado o seu trabalho escolar e estavam a penetrar num espaço liminar,
onde se queriam divertir e brincar. O grau em que as crianças continuavam a
seguir as regras de comportamento adequadas à escola (como, por exemplo,
tentar agradar ao “professor”) ou em que eram capazes de estabelecer uma
relação nova e independente com os membros da equipa dependia muito da
abordagem educativa adoptada. Porém, o uso da escola como local de reunião
e a presença de educadores adultos e dos investigadores fez com que os clubes
se mantivessem, em essência, num contexto educacional, fazendo com que as
crianças permanecessem “alunas” ou, pelo menos, “estudantes”. E, quanto mais
não seja, a participação democrática por parte dos alunos não é uma caracte
rística marcante da maioria dos ambientes educativos formais.
Seria impossível, por várias razões, eliminar todas as intervenções dos
adultos. As crianças precisavam dos conhecimentos dos adultos, não só para
conseguirem usar a tecnologia, mas também para as ajudar a fazer frases
com significado, para comunicar e para organizar o seu próprio trabalho.
Ainda assim, num outro contexto, teria valido a pena envolver outras pessoas
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(tanto adultos como crianças) exteriores aos clubes, ao invés de haver uma
diferenciação tão clara entre “professores” e “alunos” (por muito “informais”
que fossem as relações). Uma participação mais abrangente nos clubes poderia
também ter servido de resposta aos medos das crianças de serem rotuladas,
bem como à sua necessidade de desenvolver relações no sítio onde estavam.
Isto teria sido difícil dentro dos termos deste projecto; poderá também ser
problemático, dadas as prioridades das fontes de subsídios mais prováveis
para este tipo de trabalho. No entanto, incorporar diferentes formas de
participação local poderia ter adicionado dimensões úteis às comunicações entre
clubes e oferecido uma visão mais diferenciada dos processos de integração e
comunicação intercultural.
Os limites do empowerment
Para além destes pontos mais específicos, há outros assuntos de maior
amplitude que podem ser abordados a partir desta breve descrição do
projecto. Não são tanto recomendações mas sim dilemas por resolver, em parte
metodológicos e em parte políticos. Em certo sentido, o CHICAM poderia
ser melhor descrito como um projecto educacional de “investigação-acção”.
Ao invés de investigar o que já estava a acontecer, tivemos que fazer as coisas
acontecer para as podermos estudar. Isto permitiu-nos explorar assuntos que,
de outra forma, se teriam mantido como hipotéticos, mas levou inevitavelmente
a tensões e contradições, largamente identificadas no acervo disponível sobre
investigação-acção (Hammersley, 1999).
Neste caso concreto, estávamos a usar produções dos media tanto como
ferramenta de pesquisa quanto como um foco de pesquisa em si mesmo.
Conseguir pôr miúdos a produzir as suas próprias coisas iria, esperávamos,
dar-nos um ponto de vista privilegiado sobre as suas vidas – os nossos três
primeiros temas de pesquisa – que seria de exploração mais difícil se usássemos
apenas métodos convencionais, como entrevistas ou observações. Ao mesmo
tempo, estávamos interessados – como investigadores educacionais – em como
é que eles aprendiam a usar estes media, nas formas que tomavam as suas
produções e em como os usavam para comunicar.
Estas duas motivações não eram necessariamente incompatíveis, mas
resultaram algumas vezes em tensão entre diferentes géneros (ou modelos)
de media e formas de trabalhar. Ao procurarmos permitir às crianças que
representassem vários aspectos da sua vida, estávamos implicitamente a
favorecer certos tipos específicos de géneros mediáticos, como o documentário,
a reportagem ou o drama “realista”. Inicialmente queríamos que as crianças
fizessem “afirmações” mais ou menos explícitas sobre as suas vidas – uma
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das razões principais era a de que estas eram mais facilmente transmissíveis
a uma audiência pública (possivelmente impaciente) do que material menos
directo, mais difícil de interpretar, ou mais inclinado para a fantasia e para a
brincadeira. Fundamentalmente, a pesquisa acabou por posicionar de forma
inevitável as crianças num ponto muito específico. Apesar de a intenção ser a
da participação (no sentido em que os participantes se estariam a representar
a eles mesmos, ao invés de serem representados por nós), acabámos por as
colocar como objectos da nossa pesquisa – como “crianças” e como “migrantes”
– e esperámos que falassem apenas como tais.
Esta tensão acabou por ser exacerbada pelo contexto do nosso financiamento.
O projecto era custeado pela União Europeia e precisava de ser visto como
uma resposta aos actuais imperativos das políticas europeias. Tal como com
qualquer proposta de pesquisa, a nossa procurava incidir sobre certos pontos
fulcrais. A retórica que rodeia a potencialidade de empowering dos novos media
era certamente um desses pontos, bem como o debate contemporâneo sobre a
migração; mas também discutimos a necessidade de fazer envolver as crianças
– em especial as crianças migrantes/refugiadas – na criação de políticas.
Dar a estas crianças uma voz no debate iria, defendemos, ajudar a contrariar
a tendência de as ignorar ou silenciar, ou de as tratar como meros objectos da
bem-intencionada preocupação dos adultos. E os responsáveis por políticas
públicas, sejam eles quem forem, acabariam por ser compelidos a ouvi-las.
Isto não quer dizer que tenhamos agido ingenuamente em relação a qualquer
uma destas questões, ou que nos limitámos cinicamente a aproveitar a boleia.
A nossa proposta inicial foi justamente cautelosa e crítica face a estas pretensões.
No entanto, o imperativo de fazer com que “as vozes das crianças sejam
ouvidas” – parte da retórica de uma boa parte das pesquisas participativas no
campo dos Estudos da Infância (Christensen e James, 1999) – tem problemas.
Neste caso específico, acabou por levar a uma tensão entre o “processo” e o
“produto”, que ainda nos assombra, quando estamos já a preparar os relatórios
finais e os materiais em vídeo que os acompanham.
Assim, e como já notámos, os educadores para os media percepcionaram uma
certa pressão para que se criassem “produções” mais ou menos acabadas, que
pudessem ser postas no site do projecto, mesmo que, originalmente, isso fosse
apenas para que as crianças dos outros clubes as vissem (se quisessem) e as
comentassem. Chegava-se frequentemente à conclusão que uma “produção”
não tinha que apresentar um aspecto completamente polido e finalizado, e que
seria útil que as crianças recebessem feedback sobre os seus “esboços”, enquanto
iam desenvolvendo e reeditando o seu trabalho. Ainda assim, e mesmo com o
aumento de proximidade entre os intervenientes, havia uma certa relutância
em “publicar” material considerado incompleto.
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Isto pode ligar-se com a auto-confiança profissional dos educadores para
os media, mas tem também que ver com a percepção que as crianças têm do
processo de partilha de produções. Por exemplo, Saieed, do clube do Reino
Unido, achava que a obra que estava a editar ainda não estava acabada porque
era “muito pequena”. Quando este clube estava a visionar a sua produção
introdutória, que tinha como objectivo dar a conhecer os seus membros aos
outros clubes, uma das crianças disse que não podia ser enviada porque não
tinha “informação suficiente”. De outro ponto de vista, Peter, também do clube
do Reino Unido, ficou muito frustrado quando o seu filme de “espiões” não
tinha o mesmo estilo e velocidade dos que via na televisão ou nos jogos de
computador. Como está implícito, nem as próprias crianças queriam que todo o
seu trabalho estivesse disponível para uma audiência mais vasta (e parcialmente
desconhecida) – muito embora também não expressassem qualquer desejo de
reeditar os seus trabalhos à luz dos comentários dos outros.
Esta tensão entre processo e produto é um assunto bem conhecido no
campo da educação para os media, especialmente quando se trata de avaliar as
produções de estudantes (ver Buckingham, Grahame, e Sefton-Green, 1995).
No contexto da pesquisa educacional, pode causar dilemas específicos: as
actividades que “falham” educacionalmente – no sentido em que os alunos não
aprendem nada com elas, ou em que os alunos não atingem os seus objectivos
iniciais – podem acabar por ser mais interessantes para o processo de recolha de
dados do que as que são “bem sucedidas”. Neste contexto, esta tensão acabou
por se revestir de uma outra dimensão, em parte por causa da presença de uma
audiência “real”, mas também devido às das ambições políticas do projecto.
Por conseguinte, quando se trata de apresentar o material para os nossos
imaginados responsáveis por políticas públicas – um processo que se prolonga
na altura da escrita do artigo – os compromissos são bastante evidentes,
e provavelmente inevitáveis. O “anúncio” do projecto, um vídeo de doze minutos,
que serve como uma das principais manifestações públicas, acaba por falar
inevitavelmente em nome das crianças: é difícil evitar silenciar as crianças cujas
vozes dissemos estar a lançar para a esfera pública. Esperamos que alguns
dos responsáveis por políticas públicas que virem o vídeo promocional vejam
também algumas das produções “em bruto” que as crianças fizeram, e que
estão agora disponíveis no nosso site público; mas reconhecemos estar a ser
muito optimistas – e receamos que o que eles virem não evidencie logo o seu
significado. Obviamente há aqui também uma preocupação mais abrangente:
a forma como concebemos o processo de criação de políticas, e as relações entre
as políticas e a pesquisa. Como académicos, ouvimos muitas vezes (especialmente
das instituições financiadoras) que os responsáveis por políticas públicas
precisam de “tópicos” e “frases sonantes”; é questionável se as “descobertas”
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autoritariamente enunciadas numa única frase são mesmo mais influentes do
que as evidências de casos singulares ou testemunho pessoais.
De certa forma, estes dilemas reflectem as vastas relações de poder por detrás
do processo de investigação. A nossa pesquisa pretendeu ser participativa
– no sentido em que deu aos participantes um determinado grau de controlo
sobre as suas auto-representações. Ainda assim, “nós” ainda “os” estávamos
a investigar; e os nossos métodos de participação acabaram por ser, em parte,
apenas formas inventivas de extrair dados dos nossos objectos de pesquisa.
Nesta fase final, em que o trabalho de campo já está feito, somos nós que temos
o controlo não só sobre a apresentação e disseminação dos dados, mas também
sobre a definição do enquadramento teórico através do qual preferimos que
esses dados sejam analisados e interpretados.
Estas problemáticas foram enquadradas pelas ambições políticas mais gerais
do projecto – e é neste aspecto que a pesquisa levanta questões abrangentes
acerca do empenhamento político dos mais jovens. Ao posicionarmos os nossos
participantes como representantes das categorias “criança” e “migrante”, e ao
esperarmos que se dirigissem como tal a uma audiência mais vasta (se bem
que parcialmente imaginada) de responsáveis por políticas públicas, acabámos
por os construir como objectos de estudo em vários sentidos. Imaginámo-los
(talvez, em termos habermasianos) como cidadãos racionais, capazes de fazer
declarações e de providenciar testemunhos das suas experiências, de falar em
nome do grupo que representam, de se envolverem com competência numa
qualquer forma de comunicação pública transparente. Há aqui um imperativo
ético muito exigente e abrangente, implícito em vários debates sobre os direitos
das crianças, sobre as crianças e a cidadania e (não menos importante) sobre
a participação política dos mais novos (vide Archard, 1993; Buckingham,
2000, capítulos 9 e 10). E é este importante imperativo que esperamos que seja
questionado e debatido pelos leitores deste artigo.
Notas
Este projecto envolveu sete parceiros principais: os coordenadores, o Centro para
o Estudo de Crianças, Jovens e Media (CSCYM), o Instituto da Educação, Londres,
Reino Unido; a Escola WAC de Artes de Representação e Media, Londres, Reino Unido;
a Fundação Centro de Estudos de Investigações Sociais (CENSIS), Roma, Itália; o Centro
para Pesquisa em Migrações Internacionais e relações Étnicas (CEIFO), Universidade
de Estocolmo, Suécia; o Departamento da Educação dos Media e o Centro dos Media,
Universidade de Ludwigsburg, Alemanha; o FORUM Instituto do Desenvolvimento
Multicultural e a Universidade de Utrecht, Holanda; e o Conselho Grego para os
Refugiados (GCR), Atenas, Grécia. A composição da equipa reflecte a abordagem
transdisciplinar do projecto, indo buscar influências às áreas da migração e do estudo
1
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dos refugiados, dos estudos culturais e dos media, na sociologia e nos estudos de
políticas públicas. Na vertente da produção dos media, envolvemos também educadores
e artistas com experiência em trabalhos com crianças, bem como pessoas com interesse
e conhecimento da comunicação na Internet e das artes. Gostaríamos especialmente de
agradecer a Horst Niesyto e a Peter Holzwarth, da Universidade de Ludwigsburg pela
sua contribuição para a análise apresentada neste artigo; e, claro, à Comissão Europeia
pelos fundos que atribuiu ao projecto.
N. do T.: No original, claymation, uma forma de fazer animação que consiste em
moldar figuras, e depois registar cada uma das mudanças realizadas em cada peça
individualmente na película; quando se juntam todos os frames, tem-se a ilusão de
movimento contínuo.
2
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