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O Plano de Expografia da Sala 6 do Museu dos Militares Mineiros foi 
desenvolvido a partir do relato de seis bombeiros militares 
reformados ou da reserva, membros da Confraria do Fogo.   
 
A partir de uma abordagem interdisciplinar envolvendo aspectos 
históricos, epistêmicos e afetivos, foi elaborado um protocolo de 
entrevista aos seis bombeiros militares reformados ou da reserva, 
lhes mobilizando memórias a respeito do ofício de bombeiro.  
 
Por meio de um quadro de narrativas, essas entrevistas foram 
analisadas e fragmentadas em um material visual e auditivo que 
serviu de suporte para a proposta expográfica. Os fragmentos foram 
selecionados pela emergência de significados atribuídos aos temas, 
principalmente ligados ao corpo, artefatos de trabalho, família  e 
fatos marcantes da carreira. 

APRESENTAÇÃO 



CONCEITO 
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O projeto expográfico para a Sala 6 do Museu dos Militares Mineiros teve como 
conceito provocar o visitante à reflexão acerca de quatro temáticas principais: 
corpo, carreira, família e artefatos. As instalações projetadas, hora por estímulos 
visuais, hora por estímulos sonoros, fazem com que a interação com o visitante 
ocorra de maneira fluida e multissensorial. 
 
A primeira reflexão provocada está relacionada ao corpo. Não somente ao corpo 
físico, mas também à unidade existente no Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais (CBMMG). Esta reflexão se dá por dois painéis de palavras, nas paredes, 
escolhidas após análise das entrevistas realizadas e também por áudios de trechos 
dessas entrevistas. 
 
Em um segundo momento, questões relacionadas à carreira dos militares e suas 
famílias são despertadas por duas instalações: um mapa de Minas Gerais, onde 
são expostas fotografias de ocorrências somadas a áudios de trechos das 
entrevistas que contam algumas experiências vividas por militares, e três painéis 
de curva de nível que, também por meio de áudios, contam a respeito da relação 
familiar no exercício o oficio. 
 
Ao centro, uma instalação feita com alguns objetos e áudios, retrata a importância 
da ferramenta para o desenvolvimento do ofício. Feita através de escadas 
utilizadas em ocorrências, a instalação contém alguns artefatos utilizados pelos 
bombeiros militares, tais como mangueira, entrelaçadas e ramificadas nas escadas, 
capacetes, cordas, cintos ginásticos, luvas e machadinhas. Esta instalação se 
ramifica até o teto, fazendo o expectador explorar mais um plano visual da sala. 

CONCEITO DO PROJETO 



PLANTA DE SETORIZAÇÃO: PROPOSTA DE 
INSTALAÇÃO 

SEM ESCALA 



PLANTA DE CONCEITO: PROPOSTA DE 
INSTALAÇÃO 

SEM ESCALA 



ELEVAÇÃO DE PAREDE DO LADO 
ESQUERDO 

SEM ESCALA 



ELEVAÇÃO DE PAREDE DO LADO DIREITO 

SEM ESCALA 



INSPIRAÇÕES 
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INSPIRAÇÕES 

As entrevistas realizadas, as fotografias de variadas épocas que 
representam as diversas ocorrências ao longo do estado de Minas 
Gerais e as cores heráldicas do CBMMG foram inspirações 
fundamentais para a criação do Plano de Expografia da Sala 6 do 
Museu dos Militares Mineiros. 
 
A entrevistas serviram de inspiração para a criação de um painel de 
palavras, onde se pôde expressar as principais sensações e 
características de uma vida dedicada ao ofício de bombeiro militar. 
 
 
As fotografias despertam curiosidade e representam as diferentes 
ocorrências atendidas pelos bombeiros militares, sendo responsáveis 
por retratar diversas situações de um atendimento. 
 
 
As cores amarelo e vermelho, que remetem ao Corpo de Bombeiros 
Militar, foram utilizadas como estratégia para provocar visualmente o 
visitante, atraindo sua atenção para as instalações e levando-o às 
reflexões propostas. 
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IMAGENS 3D 
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ENTREVISTAS 
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ENTREVISTAS 

Os trechos das entrevistas realizadas com os militares que estarão 
nas caixas de som espalhadas ao longo da Sala 6 estão gravados aqui 
neste pendrive, para que você possa desfrutar a sinestesia proposta 
para este projeto. 
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