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ORIENTAÇÕES PARA AS ESCOLAS SOBRE “O JOGO BALEIA AZUL”

Está sendo veiculado na mídia e nas redes sociais “o jogo Baleia Azul” que tem
chamado, a atenção de crianças e adolescentes gerando muitas discussões. O participante
recebe um convite pelo facebook, aceita e faz um pacto com os “curadores”, responsáveis
pelo “jogo”, e começa a receber pelo whatsapp orientações para os desafios que devem ser
gravados e enviados aos membros do grupo, vão aumentando gradativamente os riscos,
desde assistir filmes de terror até por em risco à vida. As tarefas chegam durante a
madrugada, afim de não chamarem a atenção dos pais. Se mostrar sinais de resistência ao
cumprimento das provas o jogador tem a sua família ameaçada.
Isso vem trazendo muitas preocupações para os profissionais da Educação além de
gerar medo e desconforto nas unidades escolares entre os estudantes e as famílias.
Diante, desse fato a escola tem uma função importante na prevenção pela educação,
não somente por ser um local onde crianças, adolescentes e jovens passam grande parte do
seu tempo, mas também por ser o período escolar um importante momento de
desenvolvimento humano. Qualquer tipo de conflito deve receber a atenção dos
educadores, que, por meio de ações imediatas, deve mediá-los, e planejar ações
pedagógicas.
- A escola é lugar de conhecimento, ou seja, nesse momento esclarecer o assunto, sem
amedrontar ou criticar;
- Ser um espaço de acolhimento e respeito às diversidades culturais, étnicas, sociais, sexuais,
religiosas para que os estudantes sintam-se pertencente a esse espaço como um espaço de
diálogo e proteção;
- Promover discussões debates com a comunidade escolar sobre os assuntos da atualidade,
- Olhar apurado a escuta, ao acolhimento e ao diálogo, no sentido de estar sensível ao
sujeito adolescente
A escola tem a função de oferecer uma formação pela qual o educando torna-se capaz de
fazer análises científicas, críticas e reflexivas a respeito dos temas, em especial dos que
desafiam a vida moderna.

Lembrando a Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências
na escola a educação configura-se como processo de construção de um indivíduo que
formata sua subjetividade na relação com outros sujeitos e com o meio. A escola, como
espaço privilegiado desta construção, possui a responsabilidade social de trabalhar o
conhecimento científico para qualificar a vida coletiva e cidadã.
Para subsidiar a escola a lidar com essa situação seguem algumas orientações de
prevenção e de intervenção:
De ordem pedagógica:
1- Articulação da rede interna da escola para se interarem da sistemática do jogo e
de suas consequências.
1.1-

Abordagem do tema em sala de aula, discutindo abertamente “o jogo”:

 O que sabemos sobre o jogo?
 O quanto disso é verdade?
 Por que os “curadores” têm interesse em manipular os participantes?
 Por que as pessoas participam do jogo?
 Como devo agir se for convidado(a) a participar?
2- Caso se identifique estudante que esteja envolvido no jogo, algumas posturas e
metodologias devem ser tomadas conforme orienta o Caderno Pedagógico da
Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento as Violências na Escola,
paginas 27 à 30.
 Diálogo
 Acolhimento com ações de escuta
 Chamada da família na escola e comunicar a situação.
 Articulação da rede intersetorial (rede externa: conselho tutelar,
segurança pública, saúde...)

Papel do gestor frente ao problema:
1- Promover reunião com as famílias para falar sobre “o jogo” e orientá-los a :
 dialogar com os filhos à respeito “do jogo” e seus perigos;
 Instruir a não adicionar estranhos nas redes sociais;
 Monitorar o uso de smartphones e redes sociais;

 Ficar atento ao uso da internet em especial de madrugada;
 Observar a mudança radical no comportamento de crianças e adolescente;
 Acolher os filhos sempre que notar neles algum desconforto.
 Buscar ajuda especializada na rede de saúde e de justiça (em caso de
ameaças)
 Oferecer espaços de orientação sobre infância e adolescência.

