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CBMERJ

“Ser Bombeiro Militar só me ajuda no
trabalho de ator. Levo a disciplina do
quartel para as produções”
Por Luana Leite

R

afael Luz é Bombeiro Militar há 10 anos. Já foi
condecorado duas vezes por atos de bravura.
É ator, comediante e apaixonado por projetos destinados ao público infantil, o que lhe rendeu a medalha “Avante Bombeiro”, em reconhecimento ao seu
trabalho com crianças.

Rafael Luz, que é carioca, trabalhava no Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo quando
foi atender uma ocorrência que o marcou profundamente. Para se proteger das chamas, uma criança de 9 anos morreu porque se escondeu no armário. “Ela não teve culpa, pois não sabia se comportar numa situação de risco”, explicou o Bombeiro.
A partir da tragédia, Rafael Luz não teve dúvidas: sua
missão de salvar os pequenos precisava alçar voos
maiores. Naquele Estado, iniciou um trabalho de
conscientização infantil sobre os perigos do fogo e
como agir em situações de emergência. “Entrevistei
600 crianças com menos de 12 anos. Todas conheciam
ou já tinham visto um Bombeiro, mas nenhuma delas
sabia o nosso telefone”, disse.

que os filhos adoram o trabalho e adotaram um
comportamento mais seguro, que é o nosso objetivo.
Missão sendo cumprida”, orgulha-se.
O sucesso de Amigos do Pelotão fez com que a
série ganhasse adaptação para o teatro em formato
musical: “Bombeiro Rafa e o Canhão de Bola de
Sabão”. A temporada acontece no Teatro Vanucci,
no Shopping da Gávea, até 29 de fevereiro, sempre
às 17h10. Conheça um pouco mais do trabalho de
Rafael Luz, um Bombeiro tão ímpar na profissão
quanto na simpatia!
AME/RJ - Quando e como surgiu a ideia do “Amigos
do Pelotão?”
BM RAFA LUZ - Atuava como Bombeiro Militar em
São Paulo e em 2011 fui atender a uma ocorrência de
incêndio em um bairro muito pobre. Nessa ocorrência,
um menino de 9 anos morreu porque se escondeu no
armário. Passei dias pensando na razão de isso ter
acontecido, fiquei realmente triste e mexido com a
situação. Estava claro para mim que o menino perdeu

Ao retornar para o Rio de Janeiro - atualmente Rafael é
lotado no Quartel de Copacabana - deu continuidade
ao projeto. Criou “Amigos do Pelotão”, uma série
exibida na TV Brasil em formato de programetes,
onde ele e seu Cãozinho Torrada ensinam pais e
crianças sobre segurança e comportamento em
situações de risco, de forma prazerosa e divertida.
Além deles, o Pelotão conta com o Doutor Hidro, a
Mangueira Vel e o Extintor Estênio. E os vilões: o
Gato Fumaça e seu Ajudante, o Bisonho.”As crianças
interagem muito comigo e com os bonecos. Recebo
dezenas de mensagens diariamente de pais dizendo

Bombeiro Rafa e Torrada, um simpático cãozinho adotado que
adora brincar com fogo e se meter nas maiores confusões. Foto:
Arquivo Pessoal/ Facebook Bombeiro Rafa
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a vida, pois não sabia o que fazer. E ele não sabia
porque ninguém nunca o ensinou. Daí eu enxerguei a
necessidade de desenvolver esse trabalho.
- Qual é o objetivo do Programa? O tempo de
existência, a metodologia utilizada, a faixa etária, o
público-alvo, as pessoas e atividades desenvolvidas.
- O Projeto existe desde 2012. Em 2017 lançamos
o canal no Youtube e em 2018 estreamos na TV
Brasil. O Bombeiro é o fio condutor dessa história e
trago comigo a confiança que a população tem no
trabalho desses homens e mulheres. Contraceno
com fantoches manipulados pelo Beto Dorneles (TV
Colosso) e equipe. É tudo muito lúdico e pensado para
o universo infantil. Enquanto as crianças se divertem,
recebem a mensagem de segurança. Inicialmente
acreditávamos que atingiríamos crianças entre 3
e 7 anos. Porém, com o andamento do trabalho,
percebemos que crianças mais velhas de 9 e 10
anos estão curtindo a proposta. Então, estamos
conseguindo falar para um público bem expressivo.

Entre brincadeiras e situações pra lá de inusitadas, Amigos do
Pelotão conversa com crianças de todas as faixas etárias. Foto:
Arquivo Pessoal/ Facebook Bombeiro Rafa

- Quais foram os maiores desafios e as melhores
conquistas do Programa?

- O maior desafio é sempre o financeiro. Tudo que
envolve audiovisual e figurino é muito caro. Além
disso, conciliar as agendas de visitas e apresentações
com a rotina do quartel muitas vezes se mostrou
- Como o Programa se mantém? Há patrocínio?
um grande malabarismo. Em relação às conquistas,
recebi um vídeo da mãe de um menino autista. Ele
- Até hoje os investimentos foram próprios e, dizia que queria ser Bombeiro, pois queria ser igual
para a gravação dos primeiros vídeos, um amigo ao Bombeiro Rafa. Esse vídeo me emocionou muito
muito querido chamado Thiago Correia ajudou e faz acreditar que o trabalho está dando resultado.
financeiramente. Em janeiro estreamos o espetáculo Ser exemplo é uma grande conquista!
do Bombeiro Rafa no Teatro Vannucci e para essa
empreitada consegui juntar parceiros incríveis, entre - O Pelotão do Bombeiro RAFA vai aumentar?
eles a FABOM - Fundação de Apoio aos Bombeiros.
O Coronel Alves Souza, o Coronel Marcos Tadeu e o - Hoje o Pelotão conta com a Mangueira Vel, o Doutor
Coronel Ribamar compraram a ideia e tornaram o Hidro, Estênio o Extintor, meu cãozinho Torrada e Eu.
sonho do espetáculo possível.
Ainda temos os vilões: Fumaça e Bisonho. Mas quem
- Está feliz com a receptividade do público?
- Muito! É a realização de um sonho. As crianças
interagem muito comigo e com os bonecos. Recebo
dezenas de mensagens diariamente de pais e
responsáveis dizendo que os filhos adoram o trabalho
e adotaram um comportamento mais seguro, que é o
nosso objetivo. Missão sendo cumprida!
- Quais são os benefícios de utilizar o lúdico no
aprendizado infantil?
- Entrar no universo, no mundinho das crianças
traz verdade e confiança para a mensagem que
está sendo transmitida. Os pequenos se sentem
confortáveis para participar, interagir e assumir
responsabilidades. Cada um vira um super-herói, um
bombeirinho ou bombeirinha e compram a ideia.

sabe em um futuro próximo não teremos outros
heróis? Vou deixar a surpresa no ar.

- O apoio da Corporação é fundamental para o
sucesso do Programa?
- Sempre! Tive o privilégio de ser recebido pelo
Comandante Geral e Secretário de Defesa Civil,
Coronel Roberto Robadey, que demonstrou muito
apoio pelo projeto. No fim das contas, prevenção
também faz parte do nosso trabalho.
- Você acha que Amigos do Pelotão abre caminho
para nova geração de Bombeiros?
- Espero muito que sim! Precisamos que as novas
gerações se interessem pelo nosso sagrado ofício
e acho que consigo plantar uma sementinha no
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prontamente o número dos Bombeiros. Ou seja,
elas não estariam prontas para atuar em situações
de perigo. Já em outros países, uma criança de 4
anos consegue fazer uma chamada de emergência.
Na sua opinião, por que isso acontece?
- As crianças são colocadas à parte dos processos de
prevenção. Nós como povo também temos o péssimo
hábito de acreditar que nada de mal vai nos atingir.
Isso acaba refletindo na maneira sobre como lidamos
com a prevenção e, consequentemente, em como
as crianças lidam com o tema. Por isso considero
esse trabalho tão importante: criar uma geração
de adultos que pense e aja de forma preventiva e
segura, sempre.
- O que os pais podem fazer para ajudar seus filhos
no maior acesso às informações?
Além de Bombeiro Militar, Rafael Luz é ator e comediante.
Ganhou popularidade ao criar um canal no Youtube para
ensinar as crianças como agir em caso de emergência.
Foto: Arquivo Pessoal/ Facebook Bombeiro Rafa

coração delas.

- Entender que segurança é um trabalho diário e de
todos. Precisamos pensar em segurança em tudo que
vamos fazer. Se os pais forem exemplo na hora de
prevenir acidentes, com certeza as crianças seguirão.
Existe muita informação disponível na internet,
inclusive nos sites dos Corpos de Bombeiros. É só
buscar.

- O Bombeiro é uma profissão muito amada pelas - Amigos do Pelotão ganhou adaptação para os
crianças. O quão gratificante é para o Bombeiro palcos. Como está sendo essa experiência? Como o
RAFA dedicar seu tempo e esforços a esse público? público vem reagindo?
- É um privilégio, mas também uma responsabilidade, - Sim! Estreamos “Bombeiro Rafa e o Canhão de Bola
que levo com muita seriedade e carinho. Crianças de Sabão” no dia 11 de janeiro com excelente público
criam heróis e tomam exemplos. Por isso, sempre e no dia seguinte, lotamos o teatro. A experiência
estou muito atento a tudo que falo e faço. Eu consegui de estar próximo das crianças tem sido incrível! Nos
unir minhas duas paixões: Bombeiro e artes. Sou um palcos dá para sentir todo o carinho delas pelos
Bombeiros. E percebo que a mensagem de prevenção
afortunado, não sou?
- Além de Bombeiro você também é ator. Como
conciliar profissões tão distintas?
- Ser Bombeiro Militar só me ajuda no trabalho de
ator. Levo a disciplina do quartel para as produções
e acabo me dedicando muito. Isso reflete na
qualidade do que é apresentado. O Bombeiro é
também uma profissão que lida com o humano,
assim como o ator. Então, uma profissão me ajuda
muito na outra.
- Como a arte te ajuda em sua missão de salvar vidas?
- Cada criança que assiste ao programa, uma
apresentação etc. e entende a mensagem é uma
criança que pode salvar a sua vida ou até de outras
pessoas. Nesse sentido, a arte me ajuda a prevenir
acidentes e a salvar vidas.

chega muito forte, que é objetivo do trabalho.

- O que você pode adiantar sobre seus próximos projetos?
- Queremos levar o espetáculo para outras
cidades. O objetivo é que todas as crianças do
Brasil possam se divertir conosco e receber essa
informação que pode salvar a vida delas. Estou
conversando com parcerias para viabilizarmos
essas viagens. Já gravamos novos episódios para a
internet que serão lançados em janeiro e devemos
ter mais tempo de TV. Estamos trabalhando duro
para ter mais espaço e levar essa mensagem para
mais crianças.
- Deseja acrescentar algo?

- Queria parabenizar a AME/RJ pelo incansável
trabalho em prol dos Militares do Estado do Rio
de Janeiro e dizer que estou muito lisonjeado pela
- Você passou uma semana em São Paulo e das 600 oportunidade de conceder essa entrevista para uma
crianças entrevistadas, nenhuma soube responder Associação que admiro muito. Muito obrigado!

