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Resumo 

Neste trabalho discutimos como, a partir da repercussão da série 13 Reasons Why, a mesma foi 

associada de forma espontânea no ciberespaço ao jogo “Baleia Azul”, que também destacava a 

temática do suicídio. Indo além, analisamos como tal associação passou por um amplo e curioso 

processo de ressignificação e mesmo deturpação, ao impulsionar várias ações que em nada 

praticamente se assemelham ao sentido original. Ganham destaque então, (re)ações como as 

campanhas “Baleia Rosa” e “Baleia Rica” e também uma polêmica festa de Tecnobrega, em 

Belém do Pará, com o título de “Baleia azul”, mas com grande viés discriminatório, mostrando 

então duas faces, uma positiva e outra negativa, em que a comunicação e possibilidade de 

convergência se tornam pontos principais para analisar e compreender a grande quantidade de 

produções e de propagação de releituras do jogo e da série. 

 

Palavras – chave: 13 Reasons Why; Ciberespaço, Baleia Azul. Ressignificação; Convergência 

 

Considerações iniciais 

As chamadas “maratonas” de séries estão em alta quando falamos de consumo de 

conteúdo audiovisual na contemporaneidade. Neste cenário, pessoas passam cada vez mais horas 

em frente à televisão, computadores e smartphones. Empresas como a Netflix entraram em suas 

vidas tão profundamente que se tornaram fonte de conversas e discussões, guia para 

comportamentos e até mesmo “responsável” pela divisão de grupos por afinidade, como “aquela 

turma que assiste a série X, que é mais legal que a série Y”. 

Segundo o portal Filme B, que já possui vinte anos em matérias voltadas para as telonas 

e, agora, para as telinhas,  
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A Netflix analisou o tempo que os assinantes levaram para completar a 

primeira temporada de mais de 100 séries em mais de 190 países, de outubro 

de 2015 a maio de 2016. Segundo o índice, seus usuários investem em média 

duas horas e dez minutos na visualização de um conteúdo a cada sessão, e o 

tempo médio que se leva para chegar ao fim da primeira temporada é de cinco 

dias. A partir destes dados, a pesquisa divide os conteúdos em duas categorias: 

os que são “devorados” (assistidas por mais de duas horas a cada sessão) e os 

que são “saboreados” (assistidas por Site menos de duas horas a cada sessão) 

(2016). 

 

Através deste novo comportamento, em que as pessoas possuem maior liberdade para 

escolher e consumir o que querem dentre uma grande variedade temática e estética, e não apenas 

poucas opções que a mídia de massa ainda apresenta, surge um novo olhar sob aquilo que antes 

era apenas entretenimento. As narrativas, mais complexas ou não, que agora podem ser 

escolhidas com poucos clicks, não raramente enfatizam temas que são parte do “mundo real”, 

físico, tactível, convergindo através e com o virtual, em que observamos então uma convergência 

de espaços e experiências. 

Esse novo espaço, onde não apenas computadores e celulares se ligam, mas pessoas se 

conectam rompendo as barreiras físicas é chamado por alguns teóricos como Pierre Lévy (2009) 

e Henry Jenkins (2009) de Ciberespaço, em que a Comunicação, que antes era “de um para um 

ou um para muitos”, chega ao nível “de muitos para muitos”, fazendo com que opiniões 

formadas a partir de núcleos menores tenha a chance de ganhar proporções globais. 

Este complexo panorama torna-se mais visível e interessante em situações como a que 

abordamos aqui, em que temos como ponto de partida a série norte-americana 13 Reasons Why 

que, desde seu lançamento, pautou várias discussões, principalmente pela narrativa e polêmica 

envolvendo possíveis casos de suicídio. Indo além, proporcionou, através da associação 

espontânea ao jogo “Baleia Azul”, em última instância responsável por instigar ou mesmo 

acentuar comportamentos suicidas, práticas bem maiores e diferentes. 

Surgiram então, (re)ações como “Baleia Rosa”, “Baleia Rica” e até mesmo festa com a 

temática, porém com um significado totalmente diferente e é justamente estes produtos e 

processos que analisamos aqui. 

 

“Bem vindo à sua fita”: de onde surgiram os porquês 

A série 13 Reasons Why, produção da empresa Netflix, entrou no ar no site em 31 de 

março de 2017. Poderia ser confundida facilmente com mais um drama adolescente, já que 

apresenta casos de Bullying; no entanto, vai além: a série começa pelo fim, com o suicídio de 
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uma garota que sofreu agressões físicas e morais, enfatizando o trauma psicológico a um nível 

que leva o telespectador a uma reflexão sob suas próprias atitudes. 

Baseada em um livro publicado em 2007 pelo autor estadunidense Jay Asher, a série 

possui treze episódios que contam a história dos treze porquês de Hannah (Katherine Langford), 

personagem principal, cometer suicido. A série da Netflix, até a primeira semana de julho deste 

ano, seguia entre as treze melhores séries segundo ranking diário do site Adoro Cinema
5
. 

A adaptação, de Brian Yorkey, começa com o estudante Clay (Dylan Minnette) 

recebendo uma caixa misteriosa, que contém sete fitas com gravações nos dois lados que expõe 

os motivos para Hannah cometer suicídio. Ela faz um diário de áudio, detalhando tudo. Cada 

pessoa que recebe a caixa é um dos motivos pelos quais ela se matou. Em seguida, a pessoa 

passa para outra a mesma caixa, em que outras fitas descrevem o envolvimento da mesma em 

seu suicídio. 

Diante do grande alcance que a série possuiu e ainda possui, não somente cresceram as 

discussões sobre os impactos físicos e psicológicos de casos de Bullying, mas, com a rapidez da 

comunicação atual e devido os temas abordados serem altamente polêmicos, a série terminou por 

um lado se tornando “mero modismo” e, por outro, agente propiciador de posições sociais mais 

fortes, alcançando outras esferas e até mesmo sendo associada, de forma deturpada, é verdade, 

ao jogo “Baleia Azul”, como discutimos mais à frente. 

 

Do entretenimento ao impacto social 

Segundo Manuel Castells (2003 apud REULE, 2008, p. 45), a rede mundial de 

computadores processa a virtualidade e a transforma em nossa realidade. Popularizada como um 

meio sem precedentes em termos de comunicação, (...) a rede global gera novos laços entre os 

seus usuários, assim como novos ambientes de sociabilidade (REULE, 2008).  

Novas conexões surgiram com a internet e com isso novas formas de expressar suas 

opiniões e de se relacionar com as pessoas, independente do local em que estão e da origem 

geográfica. Para a compreensão da mudança estrutural e, principalmente, comportamental, é 

preciso entender esse novo cenário que Pierre Lévy define como ciberespaço: 

 

o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e 

das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas 

de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e 

telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações. Consiste de 

uma realidade multidirecional, artificial ou virtual incorporada a uma rede 

                                                 
5
 A lista é atualizada semanalmente e fica disponível no site <http://www.adorocinema.com/series/>. Acesso em 08 

de julho de 2017. 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b-ab&sa=X&biw=1280&bih=619&q=jay+asher&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDcrMzZPUwKzTYzzigostWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAHtaA0k4AAAA&ved=0ahUKEwjHhvaYlMrUAhVBF5AKHb5iAcIQmxMIpQEoATAP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Katherine_Langford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dylan_Minnette
http://www.adorocinema.com/series/
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global, sustentada por computadores que funcionam como meios de geração de 

acesso (LÉVY, 2009, p. 92). 

 

A rede não é apenas mais uma tecnologia, mas sim um meio responsável por processos 

de profundas mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais dessa sociedade em evolução 

(REULE, 2008). Os espaços sociais que a internet possibilita faz com que a série tenha 

continuação nesses ambientes, ampliando as abordagens sobre os temas retratados nas mais 

variadas vertentes: fóruns de discussão, críticas em blogs e canais no Youtube, criação de 

memes
6
, interpretações diversas, entre outros, fortalecidos pela ideia de Web 2.0. 

Na Web 2.0, quem não está conectado e exercendo sua inteligência coletiva tende a 

ficar para trás. Esta inteligência é uma ação concreta e sua relação com o ciberespaço e a 

cibercultura é dada por conta de suas conexões, ou seja, a exclusão por não possuir informações 

é real e afirmada por Tim O´Reilly, criador do termo, em uma entrevista, “Web 2.0 significa usar 

a inteligência coletiva” (BERGMANN, 2007), o que significa que se existe alguém que se recusa 

a ver algo que muitos estão comentando, então ele está fora da Web 2.0, não estavam
7
 não 

praticando sua inteligência coletiva. 

Uma pessoa pode gerar um conteúdo ou abordar um assunto em suas mídias digitais e 

outras pessoas podem acesso ao que foi publicado e vice-versa. Isto, no entanto, nem sempre é 

feito de forma totalmente coerente e “correta” e fica mais claro se observarmos que a série 

despertou a manifestação de inúmeras pessoas; principalmente com certa “catarse” coletiva nas 

redes sociais, em que os usuários compartilharam suas histórias, frases e textos de apoio, 

promovendo assim uma espécie de memorial digital, como nos exemplos abaixo: 

 

 
Imagem 01. Captura de tela de comentário em publicação na página oficial da série no Facebook. 

 

 
Imagem 02. Captura de tela de comentário em publicação na página oficial da série no Facebook. 

                                                 
6
 Imagens, frases, expressões que não raramente são retiradas de seu sentido original e se tornam comentários 

irônicos, piadas e brincadeiras que são replicadas de forma viralizada.  
7
 Uma notável mudança a partir dessa movimentação no ciberespaço foi o posicionamento do Facebook, uma das 

redes sociais mais usadas no Brasil, que não deixou passar despercebidamente a valorização das causas sociais que a 

marca se propõe a ter e até certo pondo a humanização do serviço que para muitos era apenas binário. A rede social 

lançou uma campanha que tinha como objetivo fornecer recursos de prevenção ao suicídio. 
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Tais comentários – dentre inúmeros que poderiam ser apresentados e que certamente 

você já viu em redes sociais – e reflexões podem ser associados, ao conceito aristotélico de 

catarse, que prevê a liberação de emoções, em especial através do consumo de tragédias clássicas 

gregas (2005, p. 34), ultrapassando então uma obra artística e alcançando uma prática social e 

política. Mais que isto: se associam também à Psicanálise, cujo conceito está mais ligado a uma 

“descarga” dos afetos ligados aos acontecimentos trágicos, num desejo de indignação, superação 

e/ou esquecimento, buscando assim “satisfações substitutivas” (REZENDE, 2012, p. 06) e são 

bastante visíveis também no ciberespaço. 

Assim, nas redes sociais, consideradas espaços de catarse, os usuários podem 

ressignificar seus medos, expor seus anseios, despejar seus sentimentos. Neste processo, a 

“verdade” talvez nem seja tão necessária e importante já que, como define Renata Rezende, “os 

participantes podem construir ou se colocarem como personagens a partir dessas narrativas, 

atuando ou trocando de papel por meio da tessitura que constrói e, desta forma, ressignificando 

as situações afetivas do cotidiano” (2012, p. 12). Tudo isto é potencializado mais ainda pela 

possibilidade de convergência entre redes e pessoas. 

O processo de convergência ultrapassa o meio físico e, o que a princípio parece estar só 

no meio virtual, onde pessoas desconhecidas assistem, por exemplo, a série 13 Reasons Why 

começa a ecoar no mundo material. Como define Jenkins, este processo “não ocorre par meio de 

aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de 

consumidores individuais e em suas interações sociais com outros” (JENKINS, 2009, p. 30). 

A convergência cria então várias possibilidades de interação e gera uma rede 

comunicacional onde cada indivíduo que sente a necessidade de se posicionar sobre temas em 

evidência pode fazer isto. Tais temas e posicionamento, como se sabe, podem começar no 

mundo virtual e gerar uma onda de expansão no mundo real; também é possível observar o 

sentido inverso, do real ao virtual. Cada pessoa conhece algo e junta com o pouco que o outro 

sabe e juntos constroem a inteligência coletiva, dividindo experiências e produzindo 

conhecimento, por vezes com outros significados e até mesmo de forma deturpada. 

 

Entre telas, telinhas, ciberespaço e mundo real  

A partir da repercussão da série e, principalmente, pela discussão acerca de casos de 

suicídio, observou-se alguns eventos comportamentais por parte dos usuários do serviço de 

streaming e da Internet. Segundo o Centro de Valorização a Vida (CVV), associação civil sem 

fins lucrativos, a exibição da série provocou um aumento em 445% o número de e-mails com 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

pedidos de ajuda e acessos de visitantes únicos em seu site
8
. A série também divulgou em seu 

episódio de making off, “Tentando entender os porquês”, um site que direcionava para os 

números de contato e a página oficial da associação
9
. 

A campanha de divulgação da série no Brasil envolveu influenciadores digitais, como 

Hugo Gloss e Thaynara OG, a atriz Vaneza Oliveira, a jornalista Jaqueline Sampaio e a chefe de 

cozinha Catharina Fischer, nomes importantes da atualidade. Nos vídeos divulgados na página 

oficial brasileira da série (facebook.com/13ReasonsWhyBR) que conta com mais de 4 milhões 

de visualizações, cada participante grava “uma fita” contando depoimentos pessoais sobre 

bullying que sofreram durante a infância e adolescência e também contam como superaram essa 

fase negativa: 

 

 

Imagem 03. Tela de início do vídeo de Divulgação da série 

 

Do ponto de vista publicitário, a utilização de pessoas e histórias de vida ajuda mais 

ainda a “vender” a série e aumentar seu alcance. Mais que isso: junto ao vídeo, foi divulgada a 

hashtag
10

 “não seja um porquê” que posteriormente foi amplamente utilizada pelos usuários em 

seus depoimentos e pedidos de ajuda nas redes sociais, como nos seguintes exemplos: 

                                                 
8
 O Centro de Valorização à Vida informou os dados aos portais, porém não divulgou em seu próprio site. Ver mais 

em <http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,busca-por-centro-de-prevencao-ao-suicidio-cresce-445-apos-serie-

da-netflix,70001734246> Acesso em 20 de junho de 2017.   
9
 Ver mais em <http://13reasonswhy.info/#bra>. Acesso em 21 de junho de 2017. 

10
 Composto de palavras-chave precedido pelo símbolo cerquilha (#), amplamente usado nas redes sociais. 

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,busca-por-centro-de-prevencao-ao-suicidio-cresce-445-apos-serie-da-netflix,70001734246
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,busca-por-centro-de-prevencao-ao-suicidio-cresce-445-apos-serie-da-netflix,70001734246
http://13reasonswhy.info/#bra
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Imagem 04. Captura de tela de comentário em publicação no Twitter. 

 

 

Imagem 05. Captura de tela de comentário em publicação no Twitter. 

 

Como tudo na Web é passível de novas interpretações, com o crescimento do alcance da 

série surgiram também repercussões negativas, até mesmo confusas e errôneas. Grande exemplo 

disto é que, a partir de uma falsa notícia, veiculada na Rússia em março de 2016
11

, e chega ao 

Brasil em abril de 2017, o jogo “Baleia Azul” é noticiado em um jornal televisivo um dia após a 

estreia mundial da série como se fosse verdadeiro e em tom de alerta ao público, que se tratava 

de uma “brincadeira” perigosa. 

O jogo consistiria em 50 desafios, onde um “curador” instrui que o jogador cumpra 

ordens que envolvem automutilação, assistir filmes de terror, não dormir durante as madrugadas, 

até culminar no desafio final: que o jogador tire a própria vida. Os desafios são lançados nas 

redes sociais e aplicativos de mensagens e é por elas também que o “tutor” as cobra, com grande 

pressão psicológica. Jogo e série, tendo em destaque a temática do suicídio, acabaram sendo 

relacionados, saindo da internet e alcançando até mesmo a esfera legal e política. 

Em 11 de maio de 2017, a Câmara dos Deputados abriu um seminário conjunto das 

comissões de Legislação Participativa, de Seguridade Social e Família e de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado com o objetivo de descobrir o que levaram os jovens brasileiros a 

aderir aos desafios. Representantes de empresas como Facebook, Google e organizações não 

                                                 
11

 A organização não governamental Safernet Brasil, que defende e promove os Diretos Humanos na Internet, 

esclareceu a origem do jogo “Baleia „Azul”. Ver mais em: 

<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=45119&sid=4

>. Acesso em 20 de junho de 2017. 

http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=45119&sid=4
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=45119&sid=4
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governamentais como Safernet e CVV, foram convidados para esclarecer os movimentos que 

estavam ocorrendo
12

.  

Neste trabalho, no entanto, observamos outra perspectiva, produtos e processos, criados 

como reações ao jogo e ao alcance do tema suicídio provocado pela série. Surgiram assim, 

“releituras”, positivas e até “festivas” de tais associações, como o jogo “Baleia Rosa”, lançado 

em abril de 2017, que tem por objetivo promover uma corrente do bem, com desafios que visam 

melhorar a qualidade de vida das pessoas e praticar ações benéficas para si e aos outros. 

“Escreva palavras otimistas e inspiradoras”, “Curta seu dia, faça aquilo que mais gosta” 

são algumas das tarefas promovidas na página do Facebook (facebook.com/eusoubaleiarosa), 

que hoje conta com mais de 290 mil curtidas. Com aproximadamente 390 mil resultados na 

ferramenta de pesquisa do Google, o jogo também conta com perfis no Instagram 

(@eusouabaleiarosa) e Twitter (@eusouabaleiarosa). Criado pela publicitária Ana Paula Hopper 

e o designer Rafael Tiltscher, com o auxílio da psicóloga Tamara Camargo, o jogo foi bem 

aceito pelos usuários da Internet, causando manifestações positivas, levando a centenas de 

compartilhamentos e inúmeras mensagens de pedidos de ajuda e agradecimentos. 

 

 

Imagem 06. Captura de tela de comentário em publicação na página “Baleia Rosa” 

 

 

Imagem 07. Captura de tela de comentário em publicação na página “Baleia Rosa”. 

 

                                                 
12

 Ver mais em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/noticias/o-

jogo-da-baleia-azul-na-camara> . Acesso em 5 de julho de 2017. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/noticias/o-jogo-da-baleia-azul-na-camara%3e
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/noticias/o-jogo-da-baleia-azul-na-camara%3e
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O sucesso do jogo chamou a atenção da editora Buzz e, em 19 de junho, foi lançado o 

livro interativo “Baleia Rosa – Você está espalhando o bem? ”. A editora descreve em seu site 

que “o livro propõe aos leitores uma travessia para o bem (...) reunindo 50 desafios lúdicos e 

práticos para reforçar a autoestima, a alegria de viver e o sentimento de pertencimento”. Com a 

repercussão de um jogo suicida que nunca existiu de fato, sua associação pela temática a uma 

série internacional bem como seu alcance nas redes sociais, não somente um “novo jogo” é 

criado, como até mesmo o mercado editorial nacional é atingido.  

 

 

Imagem 08. Captura de tela de publicação na página do Facebook “Baleia Rosa” 

 

A série 13 Reasons Why e o jogo “Baleia Azul” também foram utilizados como pauta 

por influenciadores digitais, que alcançam milhões de seguidores, muitas vezes em sua maioria 

adolescentes, para abordar de forma saudável os conteúdos exibidos, empregando como 

exemplos experiências pessoais e mostrando ferramentas de ajuda em seus canais do YouTube
13

. 

Os seguidores destes influenciadores, também em um processo de catarse, demonstraram ter 

aceito bem este tipo de conteúdo, pois relataram também suas experiências pessoais nos 

comentários. Esta troca possibilitou uma aproximação das “webcelebridades”
14

 com o seu 

público, estabelecendo uma relação mais humanizada. 

 

                                                 
13

 Sobre isto, ver a discussão proposta em <http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/how-to/2017/05/12/baleia-

azul-e-13-reasons-why-a-importancia-dos-influenciadores.html>. Acesso em 2 de julho de 2017. 
14

 Pessoas que expõem suas vidas na Internet, promovendo material para a mesma e que conquistam um público fiel. 

http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/how-to/2017/05/12/baleia-azul-e-13-reasons-why-a-importancia-dos-influenciadores.html
http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/how-to/2017/05/12/baleia-azul-e-13-reasons-why-a-importancia-dos-influenciadores.html
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Imagem 09. Captura de tela de comentário em publicação no canal do YouTube “Felipe Neto” em 05 de 

julho de 2017 

 

 

Imagem 10. Captura de tela de comentário em publicação no canal do YouTube “Felipe Neto” em 05 de 

julho de 2017 

 

Influenciados pelas manifestações positivas, outra tentativa ocorreu no mundo 

acadêmico. A Faculdade Estácio do Pará, através do curso de Redes e Sistemas da Informação, 

lançou um jogo em sua página no Facebook para todos os alunos da instituição. Denominado de 

“Baleia Rica”, a iniciativa incentiva o empreendedorismo, com cinquenta tarefas para ensinar os 

alunos a pensar em novas possibilidades de negócios. O jogo encontra-se em fase experimental e 

os discentes estão aderindo aos poucos. Os resultados finais estão previstos para o mês de agosto, 

sendo que os alunos que cumprirem as cinquenta tarefas ganharão horas em atividades 

complementares.  

 

Imagem 11. Captura de tela da iniciativa “Baleia Rica”, na página Gpig em 05 de julho de 2017 
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O consumo do jogo Baleia Azul, associado à série e ás novas ações aqui citadas, como 

notamos, evidenciam novos significados dentro de diferentes contextos culturais. Para Josiane 

Silva de Oliveira (2010): 

 

consumimos, então, com base nas representações que os bens possibilitam 

demonstrar e nos significados culturais que podem ser expressos, onde se 

constroem as aproximações e os distanciamentos dos grupos e dos indivíduos, 

em termos sociais e privados, no contexto social (OLIVEIRA, 2010, p. 26). 

 

Levando isto em conta, é fundamental observar que as formas de ressignificação não 

pararam somente nas releituras do jogo “Baleia Azul”. Uma “Festa de aparelhagem”, designação 

dada às programações e shows de Tecnobrega, Melody e ritmos congêneres em Belém do Pará, 

aproveitando a onda de manifestações sobre o tema, em especial nas redes sociais, em maio 

divulgou a “Festa da Baleia Azul”. A festa era produzida por uma das principais aparelhagens do 

Estado do Pará, a Crocodilo.  

Na arte de divulgação, os realizadores apresentam alguns desafios, como o horário que 

o público deveria chegar, promoções na compra de bebidas alcóolicas e, a mais polêmica, que 

afirmava que quem “levar seu amigo ou amiga gordinha vestido de azul, vai ganhar R$500 em 

whisky ou cerveja”: 

 

 

Imagem 12. Arte de divulgação da festa “Baleia Azul”. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

Como se vê, é feita uma associação direta e preconceituosa da pessoa “gordinha” à 

“baleia”, apontando justamente para um caso de Bullying, tão evidenciado e criticado na série 13 

Reasons Why e associado de forma espontânea ao jogo suicida. Em uma apropriação 

completamente inesperada e até mesmo discriminatória, a peça apresenta claramente então uma 

interpretação do jogo, cuja aproximação certamente se deu pelo ciberespaço e retornou para o 

mesmo com o polêmico anúncio. 

Rapidamente, os organizadores do evento foram duramente criticados nas redes sociais, 

mudando posteriormente a arte de divulgação da festa. Segundo matéria publicada no portal de 

notícias Diário Online, a “publicação teve mais de 700 compartilhamentos e aproximadamente 

500 comentários”
15

. As críticas dos internautas se voltaram para a questão da “gordofobia”, isto 

é, a discriminação contra pessoas acima do peso que, embora ainda não possua uma lei 

específica para coibir tais atos, pode ser tipificada no Artigo 140 do Código Penal que trata de 

injúrias e ofensas à dignidade e ao decoro de alguém. Boa parte dos comentários ressaltava que 

os organizadores incentivavam uma conduta preconceituosa às pessoas com sobrepeso e também 

minimizavam a questão do suicídio. 

 

 

Imagem 13. Captura de tela de comentários presentes na publicação da festa no Facebook 

 

As discussões não pararam por aí e atingiram até mesmo organismos responsáveis pela 

saúde mental, algo fundamental no cuidado de pacientes com depressão, vítimas de Bullying e 

                                                 
15

 Ver mais em: <http://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-412345-tema-polemico-e-usado-para-

promover-festa-em-belem.html > 

http://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-412345-tema-polemico-e-usado-para-promover-festa-em-belem.html
http://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-412345-tema-polemico-e-usado-para-promover-festa-em-belem.html
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com tendência suicida. A Liga Acadêmica Paraense de Saúde Mental, por exemplo, publicou em 

sua página no Facebook uma nota de repúdio à promoção da festa destacando que “se posiciona 

contrariamente a qualquer forma de menosprezo ao sofrimento psíquico e convida a sociedade 

interessada a refletir sobre as condutas e formas como a saúde mental é abordada, não somente 

no âmbito da saúde, mas também nos diversos setores da vida (...)”. 

 

 

Imagem 14. Captura de tela de publicação na página do Facebook “Liga Acadêmica Paraense de Saúde Mental” 

 

Como se nota, as novas formas de comunicação possibilitam que códigos, produtos de 

outras culturas sejam transportados, transformados em novos processos referentes ao que ocorre 

nos dias de hoje, com significado social e político presente. Esta hibridização, de sentidos e de 

culturas, é evidenciada por Canclini (2003, p. 19) quando diz que “processos socioculturais que 

existem de forma separada se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”.  

Tais processos, evidentes em determinados produtos e em processos catárticos em que 

cada pessoa de algum modo quer interagir e apresentar seu posicionamento por vezes são 

conflituosos e envolvem, mais que somente a perspectiva da comunicação, a compreensão e 

atribuição de significados para além de formatos e redes sociais, muitas vezes também 

retornando para elas em um ciclo de convergência e de produção de novos sentidos. 
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Considerações finais 

Neste artigo discutimos, além do impacto alcance da série 13 Reasons Why, sua 

associação, feita de forma curiosa e espontânea ao jogo “Baleia Azul” por abordarem a mesma 

temática: o suicídio, em especial entre a população mais jovem. 

Tal complexo processo passa então a servir como importante conteúdo e mesmo fonte 

de conhecimento a partir das informações compartilhadas, sobre a série e sobre o jogo, sendo 

potencializadas pela convergência que incita e mesmo resulta desta cadeia e pela necessidade 

muitas vezes presente dos usuários, em um processo catártico de liberação de emoções, 

comentarem, se posicionarem, compartilharem suas opiniões. 

Assim, através desta convergência, a série 13 Reasons Why pôde e ainda pode 

influenciar a reflexão quanto aos assuntos que aborda. Mais que isso: com seu alcance unindo-se 

ao da Baleia Azul, outras iniciativas também foram criadas, em geral se afastando do sentido 

original da atividade anteriormente “proposta” e alcançando causas sociais, criando empatia com 

o público, que pode ou não consumir a série, de forma positiva ou negativa.  Este processo, no 

entanto, não é homogêneo e nem sempre positivo; isto fica mais claro quando observamos a festa 

“Baleia Azul”, em Belém, que desde sua apresentação ressignificou de forma completamente 

diferente o conteúdo original e intensificava certos estereótipos e atos de discriminação. 

Tudo isto, sabemos, é algo contemporâneo e não tem prazo para terminar. Em junho, a 

Netflix anunciou a continuação da série e sugere que muito ainda tem a ser falado e que pretende 

usar a sua influência no ciberespaço para promover novos debates sociais. Certamente, isto 

causará novas ressignificações e isto deve continuar sendo observado em pesquisas e análises, 

como esta que agora chega ao final. 
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