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Resumo 

Em janeiro de 2019, o Brasil e o mundo acompanharam o rompimento da barragem de 

rejeitos da mineradora Vale, em Brumadinho. O fato teve grande repercussão na mídia 

nacional e internacional. Além de atuar no salvamento, militares do Corpo de Bombeiros 

desenvolveram ações de comunicação para atender a imprensa, ganhando visibilidade e 

sendo reconhecidos como “Heróis de Brumadinho”. Este estudo visa identificar as 

estratégias de comunicação utilizadas pelo Corpo de Bombeiros e como elas contribuíram 

para a construção dessa imagem de herói. 
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Introdução 

Em 25 de janeiro de 2019, o Brasil vivenciava uma das suas maiores tragédias: o 

rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em 

Brumadinho, Minas Gerais. A barragem, que estava inativa, se rompeu, despejando de 

forma incontrolável cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, 

destruindo tudo que encontrou pela frente. A tragédia entrou para a história como o maior 

acidente de trabalho registrado no Brasil: ao todo 270 pessoas morreram. 

O fato alterou a rotina do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, criando 

um desequilíbrio do sistema: uma desordem, uma situação inusitada, um acontecimento 

extraordinário (TORQUATO, 2002). Durante a tragédia, os bombeiros agiram de acordo 

com a missão da entidade: “servir a sociedade mineira com atividades de coordenação e 

execução de ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, 

busca e salvamento”. Mas, além disso, o setor de comunicação da instituição, 

desenvolveu estratégias, fazendo com que a corporação ganhasse enorme visibilidade em 

todo país e no exterior ao realizar suas atividades, inclusive sendo reconhecidos pela 

imprensa e pela sociedade como “Heróis de Brumadinho”. 
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2. Referencial teórico 

2.1 A comunicação organizacional 

A Comunicação Organizacional se baseia em um conceito que teve início nos 

Estados Unidos, no começo do século XX. O jornalista Ivy Lee visionou uma grande 

oportunidade de negócio: prestar assessoria e auxiliar os empresários a corrigirem a 

imagem de suas instituições perante a opinião pública (CHAPARRO, 2002). Foi por meio 

dele que os serviços de assessoria de imprensa começaram a se expandir em todo o 

mundo. No Brasil, o desenvolvimento da comunicação organizacional começou com o 

incentivo dado às multinacionais pelo presidente Juscelino Kubitschek (1956-1960), que 

trouxeram a cultura de valorização do setor de comunicação nas organizações.  

A Comunicação Organizacional não possui uma única definição, principalmente 

porque possui diferentes perspectivas (DEETZ, 2001). Este tipo de comunicação se 

efetiva dentro das organizações públicas, privadas, no terceiro setor e afins, não se 

restringindo àquelas consideradas empresas. Para Oliveira e Paula (2008, p.39), a 

comunicação vem para “auxiliar as organizações a promover e revitalizar seus processos 

de interação e interlocução com os atores sociais, articulados com suas políticas e 

objetivos estratégicos", evoluindo da fase informativa (quando era chamada de 

comunicação empresarial) para a fase de diálogo com seus stakeholders.  

Dentro das atividades de comunicação organizacional, encontra-se a assessoria de 

imprensa. Chinem (2003) retrata que o bom assessor é aquele que contribui para que a 

informação chegue ao público, mesmo que ela não seja favorável para a empresa. Para 

Bueno (2003), o assessor deixou de ser um emissor de notas. Hoje a visão precisa ser 

macro e o profissional deve identificar e ter domínio sobre todos os cenários da instituição 

para qual ele trabalha. Os produtos utilizados pelas assessorias foram evoluindo com o 

tempo. Divulgar releases, agendar entrevistas, criar canais de relacionamentos com seus 

stakeholders não são mais tão efetivas se não houver posicionamento pelas redes 

sociais.  “As assessorias de imprensa podem agora ser bem mais caracterizadas como 

relações com a mídia, já que passam a constituir apenas um dos muitos vértices de 

relacionamento que a empresa precisa cultivar continuamente” (MELO, 2010, p. 208). 

 

2.2 As redes sociais digitais 

De acordo com a pesquisa Digital 2021, realizada pelo instituto We Are Social, 

atualmente 4.2 bilhões de pessoas no mundo estão conectadas a uma rede social. Neste 
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contexto, os indivíduos e instituições buscam cada vez mais visibilidade para suas 

ações. Hjarvard (2014) aborda que várias especialidades comunicacionais começaram a 

se espalhar pelas instituições com o objetivo de influenciar a opinião pública. Por meio 

de recursos midiáticos, as organizações buscam construir vínculos, traduzir informações 

e gerar proximidade com os diversos atores sociais. Terra (2011) explica que a 

comunicação digital alterou de maneira significativa a forma como as organizações se 

comunicam e se relacionam com seus públicos de interesse. As redes sociais se tornaram 

o motor para proliferar e impulsionar as informações das organizações. 

Santana (2011) destaca que as redes, então, passaram a integrar cada vez mais às 

estratégias das instituições para divulgar sua marca, serviços e produtos. Hoje as 

organizações utilizam, além dos sites institucionais, perfis em redes sociais (Facebook, 

Instagram, Twitter, Linkedin) e sites de compartilhamento de vídeos, como o YouTube, 

e de áudio, como o Spotify.  A comunicação deve gerir a informação para ganhar 

competitividade (RECUERO, 2009) e se aproximar do público atual e potencial. Pinho 

(2003) reforça que na sociedade em rede, compartilhar informações é fundamental para a 

sobrevivência das instituições. Quem não informa pode ficar vulnerável, o que nas redes 

pode ser uma posição devastadora para a reputação institucional. “Não há escolha: a única 

coisa certa é que estão falando e vão continuar falando sobre sua empresa e seus produtos 

e serviços, queira você ou não” (TORRES, 2009, p. 116). Terra (2011) cita que as redes 

têm o poder de aumentar a repercussão dos problemas. Assim é fundamental que as 

organizações se preocupem com a sua imagem. Mininni (2008) considera que na 

sociedade atual, a rede tem a capacidade de influenciar a mente e a conduta das pessoas. 

Assim, as organizações que buscam construir uma reputação positiva, precisam trabalhar 

de forma eficaz e aproveitar as possibilidades que as redes sociais oferecem. 

A cada minuto, 347 mil novos stories são postados no Instagram, 147 mil fotos 

são publicadas no Facebook e o YouTube ganha 500 novas horas de vídeo4. Neste 

cenário, o grande desafio para os profissionais de comunicação é como chamar e prender 

a atenção dos usuários. Assim, “destacar-se aos públicos-alvo num oceano de 

informações (textos, sons, imagens, produtos, personagens) requer uma interface que 

mobilize razões e emoções, produzindo e compartilhando significados de interesse 

mútuo” (p. 27). As imagens são um recurso agregador nas redes. Kerpen (2011) afirma 

                                                 

4 Os dados são da edição 2020 do infográfico Data Never Sleeps. 
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que as pessoas têm necessidade de consumir imagens, mesmo desconhecidas. Ver, curtir 

e compartilhar acabam por se tornar um vício, gerando uma dependência e obrigando o 

usuário a estar na rede.  

 

2.3 Como nascem os heróis 

O mito é considerado uma das primeiras formas de buscar uma compreensão da 

realidade. Por meio de deuses e heróis, eles têm a função de explicar os principais 

acontecimentos da vida que a razão não consegue explicar. Entre os mitos existentes na 

humanidade, destaca-se o do herói. Na mitologia grega, ele ocupava a posição entre os 

deuses e os homens, sendo filho de um deus com uma mortal, ou seja, tinha dimensão 

semidivina. Campbell (2007) comenta que os heróis existem até hoje e que os modelos 

contemporâneos recontam as mesmas histórias, sendo o labirinto percorrido por eles já 

conhecido. O herói vem do cotidiano e se aventura em uma região de conflito, encontra 

complicações e provações, mas também acha forças para obter a vitória, retornando da 

aventura trazendo benefícios para seus semelhantes. O heroísmo tem o objetivo moral “de 

salvar um povo, ou uma pessoa, ou defender uma ideia. O herói se sacrifica por algo, aí 

está a moralidade da coisa” (CAMPBELL, 2007, p. 135).  

Jung (2000) relata que o herói é aquele que tenta cumprir ao máximo sua missão, 

vivendo por uma causa. Trata-se de uma personalidade quase mágica, que transforma em 

realidade o desejo do homem de vencer o mal. Campbell (2007) explica que, se antes o 

herói era aquele que matava monstros, o modelo apresentado hoje é outro. Assim, o 

heroísmo está em constante evolução, pois a cultura não é imutável. Apontamento que 

vem de encontro com o pensamento de Jung (1964), para quem a “imagem do herói evolui 

de maneira a refletir cada estágio de evolução da personalidade humana" (p. 246). Muller 

(1987) define o herói da contemporaneidade como um ser humano exemplar, que 

acumula a experiência dos desafios, buscando o aprimoramento das suas funções.  

Para Silva (2012), o homem narra o mito heroico desde a Antiguidade. Se antes a 

história era repassada por meio da oralidade, como nos rituais das tribos, hoje elas são 

contadas pelos meios de comunicação de massa. Morim (1997) relata que o papel de mito 

dos heróis atuais é conferido pela mídia. Para Barthes (1993), o herói de hoje é 

representado na fotografia, no cinema, no noticiário, na propaganda, no esporte e nos 

espetáculos. Neste contexto, a Jornada do Herói de Campbell foi adaptada por 

Christopher Vogler para ser utilizada em roteiros de cinema e seriados. Já no jornalismo, 
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o pesquisador Pereira Lima (1996) percebe que a jornada pode ser utilizada para construir 

uma narrativa nos diversos veículos de imprensa, citando oito etapas. Martinez (2008) 

sugere uma combinação das três jornadas (Campbell, Vogler e Pereira Lima) para contar 

uma história aos “leitores, telespectadores, ouvintes ou internautas” (p. 62).  

Para Helal (2001), nenhum fenômeno de massa consegue se sustentar por muito 

tempo sem a presença de heróis ou ídolos, pois são eles que levam as pessoas a se 

identificarem com o fato. Nas grandes tragédias, os bombeiros assumem esse papel no 

nosso imaginário. De acordo com Monteiro et al. (2007), desde a infância aprendemos 

que eles colocam sua vida em risco para salvar a sociedade. “De fato, ao ser tarefa de um 

bombeiro todo e qualquer tipo de salvamento fica subjacente ao título um certo brilho de 

‘super-herói, um super-homem’ invencível, a solução nas piores tragédias, quando tudo 

está perdido” (p. 560).  

 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho foi o Estudo de Caso exploratório. Yin 

(2001) explica que esta metodologia é uma das formas de se fazer pesquisas nas diversas 

áreas das ciências sociais, principalmente quando o pesquisador busca respostas para as 

perguntas “como” e “por que” do seu objeto e quando o foco é um fenômeno 

contemporâneo e está inserido na vida real. Dentro do conteúdo escolhido, foi realizada 

a análise de conteúdo. Para Bardin (2011), esta é uma das técnicas de investigação, em 

estudos das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos para 

descrever o conteúdo das mensagens, permitindo, assim, sua interpretação.  Bauer e 

Gasken (2003) explicam que a análise de conteúdo trabalha tradicionalmente com textos 

escritos, mas esta técnica também pode ser utilizada para análise de imagens e sons.   

A fim de analisar as ações do setor de comunicação do Corpo de Bombeiros de 

Minas Gerais após o rompimento da barragem, foram realizadas entrevistas com 

membros do setor de comunicação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que atuaram 

nas ações de comunicação. Também foi observado o material divulgado pelo setor em 

três redes sociais da corporação (Facebook, Instagram e YouTube). Como limite temporal 

para a coleta de dados, foi estabelecido o período de 25 de janeiro de 2019 (data do 

rompimento da barragem) até 3 de fevereiro de 2019: dez dias após o rompimento e 

período mais intenso do trabalho da corporação na busca por sobreviventes.  
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4. Análise 

4.1 O setor de comunicação 

O setor utiliza técnicas da comunicação organizacional, atuando com cinco 

adjuntorias (imprensa, publicidade e propaganda, mídias sociais e produção audiovisual) 

de forma integrada. Apesar de possuir 18 militares de carreira, apenas três têm algum tipo 

de formação na área de comunicação. A lacuna de profissionais especializados em 

comunicação busca ser preenchida por meio de servidores comissionados: dois jornalistas 

e um designer gráfico. Em sua rotina, a comunicação utiliza produtos tradicionais de 

assessoria de imprensa, como press releases e o mailing list, mas também ferramentas 

digitais como o aplicativo WhatsApp, canal no YouTube e perfis nas redes sociais 

Facebook e Instagram. 

A cultura da comunicação está implementada na corporação e os militares 

recebem instruções sobre a forma de registrar as ocorrências. Desta forma, eles são 

envolvidos na estratégia, executando, além das tarefas de salvamento, demandas da 

comunicação, fazendo com que os objetivos relacionados à reputação sejam 

potencializados. Nesta pesquisa, ficou claro que a comunicação é vista como estratégica 

para a corporação, pois os participantes trabalham ativamente no planejamento e nas 

decisões da organização. Assim que ocorreu o rompimento da barragem, a chefe do setor 

de comunicação, Coronel Luciana Silva Lopes de Oliveira, participou da primeira reunião 

com o comandante e demais diretores. Este fato foi fundamental para que o setor tivesse 

as primeiras informações e confirmasse o ocorrido com agilidade para a imprensa. O 

Tenente Pedro Aihara se deslocou nas primeiras aeronaves que foram para o local, 

permitindo que o militar fizesse o registro aéreo da tragédia e também traçasse como seria 

realizado o trabalho de atendimento à imprensa em Brumadinho.   

A adjuntoria que mais se destacou nesta pesquisa foi a de imprensa, atuando de 

forma rápida e transparente no atendimento aos jornalistas: elementos essenciais para 

gerar credibilidade e confiança. Ao ser questionado sobre a existência do rompimento, o 

setor não afirmou nem negou o fato, mas avisou que estava checando a informação, sendo 

a primeira instituição oficial a confirmar o ocorrido, às 13h29, via mensagem por 

WhatsApp, antes mesmo da mineradora Vale informar aos órgãos oficiais. Ao se deslocar 

rapidamente para o local, o Tenente Pedro Aihara conseguiu atender os primeiros 

jornalistas que foram cobrir o salvamento em Brumadinho, designando quais materiais e 

profissionais seriam necessários nesta demanda e servindo como mediador entre a 
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organização e a imprensa. Mesmo em meio ao caos, o militar percebeu as dificuldades 

encontradas pelos jornalistas e solicitou que fosse montado um espaço para a imprensa 

no posto de comando. 

O Tenente Pedro Aihara foi escolhido para ser o porta-voz pelo Comandante-geral 

e apresentou um desempenho que foi destaque na mídia nacional e internacional. 

Especialista em gestão do risco em desastres, o Tenente se preparava diariamente antes 

das entrevistas coletivas. Ele era assessorado por um dos jornalistas do setor e também 

alinhava as informações com as outras instituições envolvidas no rompimento, estando 

munido de dados. Quando não sabia uma resposta, Aihara se comprometia em procurar a 

informação, não mentindo e nem omitindo nenhum dado: característica importante citada 

por Mafei (2005), que destaca a importância de se organizar coletivas em horários 

compatíveis com o deadline das redações. O Tenente definiu horários para as coletivas 

de imprensa (manhã, tarde e noite), principalmente antes do horário da maioria dos 

telejornais. A quantidade de coletivas contribuiu para a visibilidade da corporação na 

mídia e também para que informações divergentes e especulações não fossem publicadas. 

A rotina dos jornalistas do setor se dividia em fornecer informações para o porta-

voz, redigir releases, atender de forma individual os veículos de imprensa e agendar o 

registro de fotos e imagens em locais autorizados em Brumadinho. Desta forma, como 

cita Chinem (2003), o setor de comunicação contribuiu para que a informação chegasse 

ao público, como um bom assessor deve fazer. Após a coletiva, releases eram produzidos 

e enviados para os veículos cadastrados no mailing, para os grupos de WhatsApp da 

imprensa e também nas redes sociais, promovendo a interação e a interlocução com 

diversos públicos, como assinalam Oliveira e Paula (2008) e Pinho (2003). 

Outro fato importante foi a comunicação reativa. Assim que surgiram situações 

que poderiam causar desgaste na imagem da corporação, o setor se posicionou, 

principalmente pelas redes sociais. Este tipo de comunicação foi utilizado em três 

ocasiões especiais: a chegada da equipe de Israel, quando surgiram informações que os 

bombeiros de Minas Gerais não tinham capacidade para atender tal demanda; quando a 

corporação foi acusada de não salvar também os animais; e quando foi repercutido que 

os voluntários estavam sendo dispensados e o setor postou uma foto nas redes sociais de 

civis recebendo instruções para atuação em Brumadinho. 

O quadro a seguir apresenta as principais estratégias de comunicação utilizadas 

pelo setor de comunicação após o rompimento da Barragem 1, em Brumadinho: 
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Quadro 1 – Estratégias utilizadas pelo setor de comunicação do Corpo de Bombeiros de MG 

 

Estratégia Ação 

1ª - Agilidade no atendimento Foi a primeira instituição oficial a confirmar o rompimento da 

barragem em Brumadinho. 

2ª - Definição de um porta-voz 

capacitado 
O Tenente Pedro Aihara foi escolhido rapidamente para ser o porta-

voz da corporação, estando no local logo após o rompimento. 

3ª - Organização de um espaço 

para a imprensa 
A sala de imprensa foi montada no ponto de apoio, evitando que 

jornalistas circulassem na zona quente. 

4ª - Atualização constante de 

informações 
Três entrevistas coletivas diárias foram realizadas durante os 

primeiros 15 dias, não deixando margem para especulações. 

5ª - Disponibilidade dos 

membros do setor de 

comunicação 

O atendimento era realizado por telefone e também de forma 

presencial em Brumadinho. 

6ª - Alta frequência de 

entrevistas 
Além das coletivas, entrevistas individuais eram agendadas. 

7º - Transparência e coerência 

das informações divulgadas 
Todas as informações eram apuradas e alinhadas com as demais 

instituições envolvidas na ação antes de serem divulgadas. 

8ª - Envio de conteúdo por 

diversas plataformas 
O material produzido era enviado por e-mail, por WhatsApp e 

postado nas redes sociais. 

9ª - Comunicação reativa O setor respondia quando surgiam informações negativas sobre o 

trabalho da corporação. 

10ª - Abastecimento das redes 

sociais 
O perfil no Facebook e no Instagram era abastecido diversas vezes 

ao dia, permitindo que as informações fossem repassadas 

diretamente para a população. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

4.2 Análise das redes digitais 

Após o rompimento da barragem, três redes sociais foram utilizadas para 

postagens de informações: YouTube, Facebook e Instagram. A corporação também 

possui perfil no Twitter, mas ele não foi abastecido. Junto com os boletins produzidos 

pela assessoria de imprensa, eram publicados vídeos e fotos. O Quadro 2 apresenta as 

características de cada rede social no período de análise desta pesquisa. 

 
Quadro 2 – Características das redes sociais do Corpo de Bombeiros Militar de MG 

 

Rede social Seguidores Postagens Comentários Curtidas 

Facebook 238.618 39 2.462 26.185 
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Instagram 145.000 52 12.202 396.420 

YouTube 14.200 5 66 1.235 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

 Como abordado por Torres (2010), o uso de imagens foi utilizado nas redes, 

conseguindo chamar a atenção do público. Apesar do fato, por si só, já gerar interesse da 

população, a forma do registro contribuiu para despertar afeto e confiança no trabalho 

desempenhado pela corporação. Das 39 postagens, 35 continham fotos que mostravam os 

militares ou os equipamentos utilizados para as buscas. O corpo sujo de lama, o cansaço 

da equipe e as dificuldades encontradas na missão eram retratadas e postadas. O close no 

rosto em nove postagens reforçou ainda mais o esforço dos militares, gerando afeto, 

empatia e engajamento nas redes. 

 
Figura 1 - Montagem com as postagens com foto em close 

 
Fonte: página do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no Facebook 

 

Em relação ao texto, o principal objetivo da corporação foi o informativo, 

apresentando o boletim com os dados de buscas e informações gerais em 24 postagens. 

Os seguidores fizeram 14.730 comentários nos dez dias de análise desta pesquisa. A 

palavra herói(s) apareceu 2.511 vezes nas três redes analisadas, o que demonstra o 

reconhecimento desta imagem por parte dos seguidores. A palavra similar, guerreiro(a), 
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também foi frequente, aparecendo 979 vezes. Já a palavra abençoe, que exprime o 

sentimento de fé e apoio à ação desempenhada pela corporação também teve destaque 

nos comentários, aparecendo 2.032 vezes.  

 
Quadro 2 – Quantitativo de palavras-chave nos comentários 

 

Redes Nº de comentários Herói Guerreiro Abençoe Média por comentário 

Facebook 2.462 328 154 384 2,84 

Instagram 12.202 2168 821 1642 2,36 

YouTube 66 15 4 6 2,64 

Total 14.730 2.511 979 2.032 2,66 

 
Fonte: elaboração da autora com os dados da pesquisa (2021) 

 

 A frequência das postagens também foi um fato relevante. Em média, foram 

realizadas, por dia, 3,9 postagens no Facebook e 5,2 no Instagram, contribuindo para que 

as informações permanecessem no topo das páginas dos seus seguidores. Uma falha 

observada foi a falta de interatividade com o público por parte do setor de comunicação, 

não havendo curtidas nem respostas aos comentários. De acordo com Vries, Gensler e 

Leeflang (2012), ao interagir com o público, o perfil aumenta o engajamento das 

publicações.  

Para medir o engajamento do público nas redes sociais, foi utilizado o cálculo 

sugerido por Larrrosa (2019), quando são somadas as interações de cada postagem 

(comentários, curtidas, reações e compartilhamentos) e divididas pelo total de posts e 

seguidores de cada rede, sendo o valor total multiplicado por 100. Quando a taxa está 

entre 1% e 3% ela é considerada boa, abaixo é ruim e acima é excelente.  

 
Quadro 3 – Nível de engajamento nas redes sociais de acordo Larrosa (2019) 

 

Rede Reações Postagens seguidores Taxa de engajamento 

Facebook 2.462 + 16.185 + 17.891 39 238.618 0,58 

Instagram 12.202 + 396.420 52 145.000 13,67 

YouTube 5 + 66 5 14.200 0,1 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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4.3 Análise da jornada do herói em Brumadinho 
 

 Durante o período de análise desta pesquisa, a trajetória da corporação vai ao 

encontro da jornada do herói retratada por Campbell (2007). No início da jornada, na 

partida, a corporação está em sua rotina de trabalho e, de repente, surgem várias chamadas 

na central de atendimento. Este é o fato relevante, o chamado para a aventura. Os militares 

se dirigem para o local e, via aérea, encontram o cenário de devassidão e morte. O 

uniforme e os equipamentos de proteção individual são os amuletos que vão proteger 

contra as forças do mal. Os bombeiros então atravessam o primeiro limiar: o local onde 

aconteceu o rompimento da barragem, local desconhecido e perigoso. 

Após o primeiro dia de busca, os militares retornam sujos de lama, exaustos. 

Porém, nasce um novo dia e o bombeiro renasce, com forças para procurar novos 

sobreviventes. Eles passam a encontrar diversas provas em sua jornada: o risco de 

rompimento de outras barragens na localidade, as chuvas, a lama se tornando mais líquida 

e dificultando a locomoção. Nesta fase, também surgem aliados, representados pelos 

voluntários e por bombeiros vindos de outras localidades para ajudar no salvamento. 

A maior crise da jornada se dá quando não é mais possível encontrar sobreviventes 

em Brumadinho. Os bombeiros agora precisam focar na busca pelos corpos das vítimas. 

Com o passar dos dias, os militares já reúnem conhecimento sobre como atuar no local. 

Quase todos os corpos são encontrados, num total de 259, faltando serem encontrados os 

restos mortais de 11 pessoas, nomeadas como “joias” pela corporação.   

Mais de um ano de buscas se passa, e o trabalho desempenhado pelo Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais em Brumadinho se torna a maior operação de busca 

e salvamento do Brasil. Foram 422 dias ininterruptos de buscas até março de 2020, 

quando a pandemia do coronavírus acarretou na suspensão da operação. O esforço 

empenhado, mesmo após tantos meses, se enquadra na jornada de Campbell (2007) como 

a recusa do retorno. Após passar por uma aventura tão extraordinária, a corporação se 

mantém presa ao desafio de Brumadinho, demonstrado pelo compromisso público de 

encontrar todas as vítimas.  

A similaridade do trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais com a jornada do herói também é percebida na narrativa construída nas redes 

sociais da corporação. Como abordado por Barthes (1993), o herói pode ser representado 

pela fotografia, sendo o Facebook e o Instagram locais propícios para a difusão dessa 
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imagem. Martinez (2008) sugere uma jornada em 12 etapas para contar a história do herói 

para leitores, telespectadores e também internautas, que engloba 12 etapas:  

1. Cotidiano: apresenta o universo do protagonista, revelando os conflitos; 

2. Chamado à aventura: situação que rompe com a cotidianidade do herói; 

3. Recusa do Chamado: reluta em ingressar na aventura; 

4. Travessia do Primeiro Limiar: limite entre o mundo conhecido e o desconhecido; 

5. Testes, aliados, inimigos: tempo de crises, mas de oportunidades de crescimento;  

6. Caverna Profunda: momento mais crítico da partida;  

7. Provação Suprema: o herói enfrenta seus maiores; 

8. Encontro com a Deusa: encontro com seu anima; 

9. Recompensa: o objetivo é alcançado; 

10. Caminho de Volta: o herói transmite o conhecimento adquirido à comunidade; 

11. Ressurreição: no clímax da história, ocorre o mais perigoso encontro com a morte; 

12. Retorno com Elixir: após a experiência, ocorre a reentrada no mundo cotidiano. 

 

Figura 2 - Montagem com as postagens da jornada do herói 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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5. Conclusão 

 Desde a infância, aprendemos a importância do herói para as nossas vidas: filmes, 

desenhos animados e brinquedos nos fazem sonhar e ter confiança que, em uma situação 

de conflito, podemos ser salvos por uma força quase divina. Na vida real, o bombeiro 

representa este papel, enfrentando adversidades cotidianas para salvar vidas, não importa 

de quem seja. Em 25 de janeiro de 2019, assistimos a mais um rompimento de barragem 

de rejeitos em Minas Gerais. O nosso herói real, sem capa, mas de farda, é chamado ao 

desafio de procurar e salvar os sobreviventes. Ao vivo, pelo rádio, TV e pela internet, 

acompanhamos as buscas. Os riscos corridos pelos militares reforçaram a ideia presente 

no nosso imaginário: sim, os bombeiros são heróis!   

Contudo, Campbell (2007) relata que não basta salvar vidas para ser um herói: o 

título pode cair em desuso se não for transmitido, reforçado coletivamente, dando margem 

para o surgimento de novos heróis. Em Brumadinho, o setor de comunicação do Corpo 

de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ao exercer a função de informar sobre as ações da 

corporação, contribuiu para potencializar este símbolo no nosso imaginário. Apesar da 

adversidade e complexidade da tragédia, a equipe estava preparada, agindo rapidamente 

de acordo com os protocolos de gerenciamento de crises.  

O setor atuou em duas frentes: atendimento à imprensa e abastecimento das redes 

sociais. A escolha do Tenente Aihara como porta-voz também foi crucial para a 

visibilidade positiva da corporação. Ao mesmo tempo que demonstrava empatia e 

respeito a todos os envolvidos, o militar transmitia transparência nos dados informados, 

desempenhando, assim, uma comunicação assertiva. Ao se montar uma sala de imprensa 

e estabelecer horários fixos para as coletivas, o trabalho dos jornalistas foi respeitado.  

As redes sociais da corporação contribuíram para a formação da imagem de heróis 

de Brumadinho. Apesar de não ter sido planejada pelo setor de comunicação, a jornada 

do herói sugerida por Campbell (2007) é percebida nas postagens diárias nos perfis do 

Facebook e Instagram da corporação. Mensagens demonstrando a dificuldade do desafio, 

o esforço, o cansaço e a permanência na busca pelas vítimas em um cenário tão adverso, 

mobilizaram ainda mais a imagem do herói que temos do bombeiro desde a infância.  

Martinez (2008) sugere que o herói é uma pessoa escolhida para ser o protagonista 

de uma história. Percebe-se que, nesta tragédia, os militares do Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais foram escolhidos – não só por todos os feitos realizados no 
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salvamento das vítimas, mas também pela visibilidade alcançada na mídia e nas redes 

sociais – para serem os heróis de Brumadinho.  
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