CARTA ÀS FAMILIAS- OUTUBRO DE 2021
Sempre em contato direto com o que circunda a realidade juvenil dentro
e fora dos muros do Liceu, a Equipe de Pastoral, em consonância com a
Rede Salesiana Brasil de Escola, apresenta sua contribuição para o
discernimento diante de uma nova ameaça à saúde mental e moral de
nossos alunos. Para isso, segue na íntegra o comunicado sobre a série
“Round 6”:
COMUNICADO ÀS FAMÍLIAS SÉRIE “ROUND 6”
A Rede Salesiana Brasil de Escolas, que preza pela formação integral e
a segurança física, emocional e moral de seus estudantes, desde a mais
tenra idade, alerta os pais, familiares e responsáveis sobre a série
“Round 6”, lançada no dia 17 de setembro passado, na Netflix,
conquistando o primeiro lugar no ranking das séries mais assistidas em
90 países, e que tem atraído crianças de 7 ou 8 anos de idade.
Essa série sul-coreana, indicada para adolescentes a partir de 16 anos,
narra um enredo de pessoas endividadas, que participam de jogos
mortais em busca de um prêmio milionário em dinheiro. No fundo, a série
é permeada de uma crítica social, que revela a natureza humana ávida
de ganância, retratando muito da realidade vivida em diversos contextos
familiares e comunitários. O questionamento da série, para a faixa etária
infantil, verte-se sobre as pesadas cenas que chocam os espectadores
com episódios de extrema violência, como suicídio, tortura psicológica,
tráfico de órgãos, sexo, sangue, medo, morte etc., que são
completamente inapropriadas para crianças, que necessitam crescer em
ambientes de respeito, fraternidade, dignidade e paz.
Para o contexto das crianças, uma das brincadeiras mais marcantes
narradas na série é a da “Batatinha frita… 1, 2, 3”, a qual é controlada
por uma boneca gigante assustadora, que dispara tiros nos participantes
que não cumprem as regras do jogo e/ou não conseguem realizar o
objetivo final. Para a Rede Salesiana, uma das grandes preocupações é
a facilidade com que as crianças têm acesso a esses canais de
Streaming como a Netflix. No entanto, eles também possuem a
ferramenta de restrição de visualização por classificação etária, a qual
pode ser ativada pelos familiares para que as crianças acessem somente
o que é adequado à sua idade. Outra orientação de cuidado é que, se as
crianças e os adolescentes quiserem assistir, que sejam acompanhados
dos pais e/ou responsáveis, e que se promovam diálogos educativos, em
vista da formação da consciência moral e social.
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