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Prezadas Equipes Escolares, 

Recentemente, no Brasil, a imprensa divulgou que uma jovem de 16 anos, de Vila Rica/MT, 

cometeu suicídio, além de um menino de 19 anos, de Pará de Minas/MG, ambas as mortes atribuídas 

ao “jogo Baleia Azul”. Na Paraíba e no Rio de Janeiro já estão em andamento investigações 

referentes à recente popularização deste jogo criminoso. 

Isto se transformou em um problema mundial. Na França, Inglaterra e Romênia as escolas 

têm feito comunicados alertando as famílias de seus alunos para terem especial atenção com este 

jogo e comportamento de seus filhos. Tudo se inicia com um convite para a página privada e secreta 

deste grupo “#F57” no Facebook, e nela um instrutor passa alguns desafios aos seus novos 

jogadores. A partir de então, o que parece um jogo inocente, torna-se macabro e mortal. 

Esse jogo mortal, que vem ganhando popularidade e chamando a atenção de todos na Internet 

e no Mundo, é denominado Baleia Azul (Blue Whale). Um grupo oriundo da Rússia, conhecido 

como “#F57”, está sendo investigado por supostamente,  ter induzido mais de 130 jovens, 

predominantemente na Europa, a cometerem suicídio.   

No total, são propostos 50 desafios, tais como: escrever com uma navalha o nome daquele 

grupo na palma da mão, cortar o próprio lábio, desenhar uma baleia em seu corpo com uma faca, até 

chegar ao desafio final, que ordena tirar a própria vida. Um dado preocupante é que, após a vítima 

iniciar os desafios, ela não poderá desistir. Dizem alguns participantes, que caso pretendam desistir, 

são ameaçados pelos administradores do game, pois se deve ir até o desafio final. Não há dúvida que 

esse jogo preocupante e mortal é contrário ao nosso ordenamento jurídico, e fica claro que a conduta 

dos responsáveis é criminosa. 

Em relação ao tema abordado, preocupada com os riscos a que estão expostos os adolescentes 

e jovens, a Diretoria de Ensino Região Osasco mobiliza-se para propor a reflexão junto aos docentes, 

discentes, pais, responsáveis e comunidade em geral  das consequências desse “Jogo”. 

 A ideia é que as equipes escolares elaborem planos estratégicos de ação, objetivando  

“identificar situações que sugiram ou caracterizem comportamentos de autoflagelação,  entre outros, 

que eventualmente ocorram com os alunos”. É fundamental que todos, em uma “força-tarefa” se 

comprometam com os planos construídos.  
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 Para essa ação, respeitada a autonomia de cada Unidade Escolar, recomenda-se aos Gestores 

que: 

 revitalizem o debate com os docentes acerca do tema nos estudos durante as ATPCs; 

 construam, coletivamente, estratégias para informar e esclarecer as comunidades locais sobre 

os riscos à saúde e segurança das crianças e adolescentes; 

   registrem todas as ações, bem como as incluam  no plano de trabalho da escola; 

 Informem alunos, pais, responsáveis e comunidade escolar sobre os riscos que os 

adolescentes correm quando praticam o jogo.  

 Envolvam toda a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente do Município de Osasco 

nessas ações; 

 Reforcem  o debate sobre temas como convivência saudável no ambiente escolar, bullying, 

ciberbullying e uso seguro da internet; 

 Orientem docentes, pais e responsáveis para que fiquem atentos às mudanças de 

comportamento dos filhos, como por exemplo: 

o timidez excessiva,  

o blusas com mangas longas não condizentes com o clima,  

o mudanças bruscas de comportamento,  

o tempo excessivo no computador e celular (madrugada) 

  Recomendem que, ao observarem comportamentos atípicos, busquem ajuda profissional e de 

instituições públicas como os Centros de Referência  Especializados de Assistência Social 

(CREAS) e os Conselhos Tutelares, sempre que necessário.   

  Insta ressaltar, que já há algum tempo a Diretoria de Ensino Região Osasco vem 

desenvolvendo diversas ações, por meio dos Programas e Projetos da Pasta, como Sistema de 

Proteção Escolar e Cidadania (Professor Mediador Escolar e Comunitário) e Programa Escola da 

Família, chamando a atenção da importância de debater esses temas junto à comunidade escolar, 

em especial, aos alunos.   

  Para subsidiar a ação das equipes acerca desse assunto, disponibiliza alguns links e 

sugestão de livreto*: 

 O jogo Mortal e Criminoso: Baleia Azul. Disponível em: 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-jogo-mortal-e-criminoso-baleia-azul/, 

acessado em 19/04/2017.  

 

 Jornal da Cultura, de 17/04/2017 (a partir do tempo 29:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=QDvyI-X7OgA, acessado em 19/04/2017. 

 

 Marcos Meyer e o Jogo da Baleia Azul. Disponível em:   

https://www.youtube.com/watch?v=h1S5yI2F28o&t=529s, acessado em 19/04/2017. 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-jogo-mortal-e-criminoso-baleia-azul/
https://www.youtube.com/watch?v=QDvyI-X7OgA
https://www.youtube.com/watch?v=h1S5yI2F28o&t=529s
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 Prevenção. Disponível em: http://www.safernet.org.br/site/prevencao/cartilha/safer-

dicas/internet, acessado em 19/04/2017. 

 

 CVV - Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. 

Disponível em  

http://www.cvv.org.br/, acessado em 19/04/2017. 

 

 Chega de Bullying: Não fique calado! Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br/chega-

bullying, acessado em 19/04/2017. 

 O que é o jogo da Baleia Azul e como abordá-lo na Escola. Disponível em: 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1790/jogo-baleia-azul-o-que-a-escola-pode-

fazer?utm_source=tag_gestaoescolar&utm_medium=facebook&utm_campaign=materia&ut

m_content=link, acessado em 19/04/2017. 

 *Livreto Guia do Professor: Programa de Prevenção ao Bullying e Cyberbullying- OAB São 

Paulo (encaminhado pela D.E. para todas as Unidades Escolares) 

          

         Osasco, 19 de abril de 2017.  

    Equipe Núcleo Pedagógico  

Diretoria de Ensino Região Osasco 

 

http://www.safernet.org.br/site/prevencao/cartilha/safer-dicas/internet
http://www.safernet.org.br/site/prevencao/cartilha/safer-dicas/internet
http://www.cvv.org.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/chega-bullying
http://www.educacao.sp.gov.br/chega-bullying
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1790/jogo-baleia-azul-o-que-a-escola-pode-fazer?utm_source=tag_gestaoescolar&utm_medium=facebook&utm_campaign=materia&utm_content=link
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1790/jogo-baleia-azul-o-que-a-escola-pode-fazer?utm_source=tag_gestaoescolar&utm_medium=facebook&utm_campaign=materia&utm_content=link
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1790/jogo-baleia-azul-o-que-a-escola-pode-fazer?utm_source=tag_gestaoescolar&utm_medium=facebook&utm_campaign=materia&utm_content=link

