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RESUMO

Em que pese às legislações vigente considerar crianças e adolescentes sujeitos detentores de direitos e em situação peculiar de desenvolvimento 
(CF, 1988; ECA 1990), esta população vivencia a violação de seus direitos de diversas formas. Uma das principais formas consiste na prática da 
violência contra elas, violência esta que tem sido considerada um problema de saúde e fator de risco para o seu desenvolvimento. Esta 
problemática tem sido cada vez mais, matéria recorrente nos meios de comunicação de massa (MCM), no entanto, a forma de exposição das 
violências praticadas no espaço familiar contra crianças e adolescentes pelos MCM, tende contribuir para a violação aos seus direitos 
fundamentais, direitos estes, definidos no Art. 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, como aponta Guareschi, (2006) há uma 
ausência de preocupação com o real papel da mídia, sobretudo quando se refere à Criança e adolescente, estes não passam de números. Assim, o 
objetivo geral deste estudo trata de analisar o discurso dos MCM na divulgação de notícias referentes à violência doméstica contra crianças e 
adolescentes, considerando que estes veículos de comunicação têm um papel educativo e político na conquista da cidadania, sobretudo, quando 
dá visibilidade aos problemas e busca apontar saídas. Diante o exposto, questionamos: A forma como são publicizadas às notícias sobre violência 
doméstica contra crianças e adolescentes, viola o princípio da garantia dos direitos fundamentais dessa população? Metodologicamente a 
pesquisa classifica-se como qualitativa, por permitir trabalhar com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 
valores e das atitudes (GOMES; MINAYO, 2013), e, documental, para tal utilizamos como fonte de dados Jornais de mídia eletrônica. Foram 
coletadas 20 notícias referentes à violência doméstica contra crianças e adolescentes, publicadas no período entre jan./2015 a dez./2016, em 
jornais online, de circulação nacional, de Cidades e Estados, em todas as regiões do Brasil. Sendo utilizado o critério de inclusão casos de maior 
gravidade, como violência física, estupro e homicídio. Selecionamos 10, das 20 notícias, coletadas, e, estas foram sistematizadas e analisadas 
utilizando conceitos orientadores da Análise Crítica do Discurso, (ACD), método que nos permite produzir os sentidos e os significados das 
mensagens (GREGOLIN, 2007). Embora o trabalho esteja em andamento, já se inferem importantes resultados. Observou-se, que as notícias 
vinculadas pela mídia apresentam discursos tendenciosos tanto nos títulos, quanto nas narrativas das notícias, com uma grande carga de 
dramatização e sensacionalismo. Como bem aponta Marcondes Filho (1986), esse é um recurso que aguça a emoção do leitor. Um dos recursos 
retóricos para operar esta dramatização é a associação com crianças, fomentando comoção e indignação dos leitores, demonstrando ainda que a 
publicização da VDCCA, por vezes, intenta a mercantilização da violência. Neste sentido, conclui-se, parcialmente, que o discurso dos MCM, 
representado neste estudo pelos jornais online analisados, contribui com a reprodução de atitudes que negligenciam o cuidado de crianças e 
adolescentes vítimas de violência, violando, assim, o princípio da garantia dos direitos fundamentais, inscrito no Art. 18 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (1990). A promulgação destes direitos fundamentais tem amparo no status de prioridade absoluta dado à criança e ao 
adolescente, uma vez que estão em peculiar condição de pessoas humanas em desenvolvimento, sendo, portanto, fundamental zelar por sua 
integridade, e, não contribuir para revitimizá-la.
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