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“  Que a vida humana é apenas um sonho outros já disseram,  
mas  também  a  mim  esta  idéia  persegue  por  toda  a  parte.  
Quando  penso  nos  limites  que  circunscrevem  as  ativas  e 
investigativas faculdades humanas; quando vejo que esgotamos 
todas as nossas forças em satisfazer nossas necessidades, que 
apenas tendem a prolongar uma existência miserável;  quando 
constato que a tranqüilidade a respeito de certas questões não 
passa de uma resignação sonhadora, como se a gente tivesse 
pintado as paredes entre as quais jazemos presos com feições 
coloridas  e  perspectivas  risonhas  –  tudo  isto,  Guilherme,  me 
deixa  mudo.  Meto-me  dentro  de  mim  mesmo  e  acho  aí  um 
mundo!(...)
  Que as crianças não sabem o porquê de desejarem algo, todos 
os pedagogos estão de acordo. Mas que também homens feitos 
se arrastem como crianças, titubeando sobre a face da terra, e,  
exatamente como elas, não saibam de onde vêm e para onde 
vão,  até  mesmo que  não  tem um fim determinado para  suas  
ações,  igualmente governados por  biscoitos,  balas e chibatas,  
ninguém faz gosto em acreditar. Quanto a mim, parece-me que  
não há realidade mais palpável do que essa.
   (...)Mas aquele que reconhece em sua humildade onde tudo 
isto vai parar, (...) quem tem noção de como o infeliz se arrasta  
infatigável pelo caminho, sob seu fardo, interessado apenas em 
contemplar por um minuto a mais a luz do sol, este, asseguro,  
também é tranqüilo e, ao construir um mundo dentro de si, é feliz  
do mesmo jeito por ser humano. E então, por mais limitado que 
esteja  em  seus  movimentos,  ele  mantém  no  coração  a  doce 
sensação de liberdade, sabendo que poderá deixar o seu cárcere 
quando quiser.”

Johann Wolfigang Goethe – 1774. 

Em sua obra WERTHER.

5



RESUMO

MUSEU INTERNACIONAL DE UFOLOGIA, HISTÓRIA E CIÊNCIA “VICTOR 
MOSTAJO” EM ITAARA-RS: FLUXOS, OPINIÕES E CONTRIBUIÇÕES 

PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA.1

Autor: Samir Bitencourt Kemel2
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Schiavone Cardoso3

     Inserido dentro de um ramo da Ciência geográfica denominada Geografia 
Cultural,  este  trabalho  teve  com  objetivos  identificar  os  fluxos  culturais  e 
turísticos  oriundos  deste  instrumento  cultural,  explanar  sobre  seu  potencial 
científico/cultural,  suas  particularidades,  além  de  Identificar  quais  as 
contribuições  deste  Museu para  o  ensino  de  temas constituintes  da  ciência 
geográfica e analisar o contato e opinião de alunos com o Museu e seus temas.
     Para tanto,  foram realizadas a  revisão de literatura,  visitas  ao  Museu, 
entrevistas  com  seus  diretores  e  a  aplicação  de  questionários  à  alunos 
visitantes do Museu.
     Como resultados, detectou-se a importância e o porte do Museu Victor 
Mostajo  na atualidade,  seja  pelo  seu imenso acervo,  que engloba materiais 
sobre  cosmologia,  origem  da  vida  na  terra,  arqueologia,  paleontologia, 
astronomia  e  ufologia.  Seja  por  seus  projetos  de  ensino,  de  características 
lúdicas  e  itinerantes,  ligados  a  paleontologia  e  astronomia,  que  são 
desenvolvidos tanto no museu quanto na escola. Também por sua metodologia 
dinâmica e atrativa para o aluno, que facilita consideravelmente a compreensão 
do aluno em temas geográficos, bem como por  seu porte turístico e cultural, 
pois  é  o  Museu  mais  visitado  do  interior  do  Estado  e  mantém  diversos 
convênios  com instituições  nacionais  e  internacionais,  além  da  opinião  dos 
alunos frente aos seus temas, que mostraram-se fascinados pelo que ali viram 
e aprenderam.
      
Palavras Chaves: Museu, Metodologia, Geografia, Ensino de Geografia.

1 Monografia final do curso de Geografia licenciatura plena da UFSM.
2 Formando do curso de Geografia Licenciatura/UFSM - 2º semestre de 2006..
3 Professor Dr. do  Departamento de Geociências/CCNE/UFSM.
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ABSTRACT

INTERNATIONAL MUSEUM OF UFOLOGIA, HISTORIZES AND SCIENCE 
“VICTOR MOSTAJO” IN ITAARA-RS: FLOWS, OPINION  AND 

CONTRIBUTIONS FOR THE TEACHING OF GEOGRAPHY.1

Author: Samir Bitencourt Kemel2
Advisor: Prof. Dr. Eduardo Schiavone Cardoso

3

     Inserted inside of a branch of the geographical Science denominated Cultural 
Geography, this work had as objectives to identify the cultural and tourist flows 
originating  from of  this  cultural  instrument;  to  explain  on  your  scientific  and 
cultural potential; your particularitics; besides identifying which the contributions 
of  the  museum  for  the  teaching  of  constituent  themes  of  the  geographical 
Science and to analyze the contact and the students’ opinion with the Museum 
and your themes.
     For so much, they were accomplished the literature revisin, visits to the 
Museum, interviews with your directors and the application of questionnaires to 
students visitors of the Museum.
     As results were detected the importance and the load of the Museum Victor 
Mostajo  at  the  present  time,  be  for  your  immense  collection,  that  includes 
materials  as  Cosmology,  origin  of  the  life  earth,  Archaeology,  Paleontology, 
Astronomy and Ufologia. Be for your teaching projects, of characteristics lúdicas 
and itinerant, linked the Paleotology and Astronomy, that are developed at the 
Museum and in the school. Also for your dynamic and attractive methodology for 
the  student,  that  facilitates  the  student’s  understanding  considerably  in 
geographical themes, as well as for tourist and cultural load, because it is the 
visited Museum of the interior of the State and it maintains several agreementes 
with national and international institutions, besides the opinion of the students 
front to your themes, that were shown fascinated by the that there saw and they 
learned.

Key Words: Museum, Methodology, Geography, Teaching of Geography.

11 Final monograph of the course of Geography full degree of UFSM.
2 Forming of Geography Full Degree’s course/UFSM – 2º semester of 2006.
3 Teacher Dr. of the Department of Geosciencies/CCNE/UFSM.
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1. Introdução

     A idéia de desenvolver um trabalho sobre o Museu Victor Mostajo, surgiu na 

primeira visita que  fiz a ele em maio de 2004, onde por interesse pelas suas 

temáticas,  particularidades  e  forma  de  expor  seus  temas,  achei  viável, 

interessante,  além  de  ser  algo  novo,  desenvolver  um  trabalho  sobre  este 

museu.

     O Museu Victor Mostajo apresenta-se como uma singular instituição de 

difusão cultural na atualidade, agregando em sua prática museológica, diversos 

fluxos culturais, educacionais, turísticos, além de temas científicos, muitos dos 

quais  ligados  a  ciência  geográfica  e  outros  considerados  extraordinários, 

curiosos ou misteriosos, como a Ufologia, temática esta que somente 3 museus 

no  mundo  tratam,  sendo  este  de  Itaara  um  deles.  Desta  maneira,  a 

problemática  central  desta  monografia,  consiste  em  identificar  e  estudar  a 

importância  e  as  contribuições  da  difusão  dos  temas  do  museu, 

contextualizando estes principalmente a sua prática pedagógica e geográfica. 

     Nenhum  trabalho  acadêmico  até  o  presente  momento,  propôs-se  a 

identificar, analisar e relacionar o trabalho que é realizado neste museu, bem 

como sua metodologia, com o ensino formal que é realizado na escola. Aqui se 

analisará a importância e relevância deste museu para a prática pedagógica 

em Geografia e a posterior compreensão destes temas trabalhados em sala de 

aula e que também são tratados no museu. 

     Neste  sentido,  a  sua  relevância  educacional,  apresenta  uma  didática 

diferenciada  e  interdisciplinar  que  permitem  a  compreensão  de  temas  de 

diversas ciências de uma maneira totalmente diferente da utilizada no ensino 

formal, além da reflexão sobre a dimensão do universo e seus mistérios. Em 

relação  específica  à  área  geográfica,  este  museu  se  torna  de  grande 

importância  para  se  compreender  e  vivenciar  a  dinâmica  e  a  gênese  dos 

processos  físicos  e  históricos  que norteiam a  evolução da vida  no  planeta 

Terra, da formação do universo e da astronomia, os quais são temas ligados a 

área  geográfica,  além  de  permitir  a  compreensão  da  importância  dos 

instrumentos  culturais  na  sociedade,  bem como entender  a  importância  da 
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Geografia  para  a  obtenção,  estudo  e  preservação  do  conhecimento  e 

patrimônio natural, histórico e cultural da humanidade.

     O estudo deste museu também possui relevância para diversas áreas, visto 

que  interage  com diversos  elementos  e  instituições  constituintes  do  espaço 

local e regional, como escolas, universidades, instituições públicas e privadas, 

nacionais e internacionais, público em geral, além da forte impressão que este 

causa no imaginário das pessoas pela sua temática diferenciada. 

     O museu possui relevância social, pois leva cultura ao público em geral, 

proporcionando à estes, o acesso a informações que não são encontrados em 

qualquer lugar. 

     Como já foi citado acima, a ausência de trabalhos acadêmicos com ênfase 

em instrumentos culturais que tenham a temática ufológica aliada ao estudo de 

outras Ciências, também foi motivo para a realização desta monografia, visto 

que este museu traz uma síntese de algumas ciências mas aborda de maneira 

especial assuntos transversais à estas. 

     E logicamente, o fluxo turístico impulsionada por este museu, visto que se 

encontra localizado em uma cidade turística, distante poucos quilômetros de um 

centro regional conhecido por seu porte educacional e cultural, fato este que 

conjuntamente com os demais expostos anteriormente, faz com que o Museu 

Victor Mostajo comporte-se como um objeto de estudos geográfico e cultural, 

demonstrando um grande potencial a ser estudado, sendo assim uma grande 

fonte de pesquisa e um desafio para esta monografia.

1.1. Objetivos 
1.1.1.  Objetivo Geral

     Identificar  e estudar  a  importância e as contribuições do Museu Victor 

Mostajo  para a prática pedagógica em Geografia.

1.1.2.  Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, foram propostos os seguintes: 
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• Analisar  os  fluxos  culturais  e  turísticos  oriundos  deste  instrumento 

cultural; 

• Explanar  sobre  seu potencial  científico/cultural  e  suas particularidades 

em relação aos outros museus; 

• Identificar quais as contribuições deste museu para o ensino de temas 

constituintes da ciência geográfica e 

• Analisar  o  contato  de  alunos  do  ensino  formal  com o  museu  e  seus 

temas, identificando a opinião destes em relação ao museu.
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2.  Fundamentação Teórica
2.1.  Museus: Breve História e Definições

     A difusão de conhecimento, culturas e o acesso a estes na atualidade é vista 

pela  sociedade  e  governantes  como  uma  das  formas  mais  eficazes  de 

cidadania  e  crescimento  pessoal,  que  através  de  diferentes  abordagens, 

expressam os diferentes tipos de organização de uma sociedade e também as 

muitas e particulares maneiras de compreender a realidade em que vivemos.

     Neste contexto,  a importância dos instrumentos culturais na atualidade, 

como  elo  entre  a  sociedade  e  o  conhecimento,  é  notória,  e  um  destes 

instrumentos  em  particular  destaca-se  por  sua  grande  gama  de  temas  e 

acessibilidade, que são os museus.

     Os museus ou mouséion,  forma como era chamado em sua definição 

primária ou clássica, possuem uma história bastante antiga, conhecidos como o 

templo das musas da memória na Antigüidade, nos remete ao séc. XI, tendo 

como  entendimento  básico  de  museu,  aquele  relacionado  à  conservação  e 

coleção de objetos antigos, nos remetendo a pré-história, como nos mostra o 

texto retirado do site (www.escolavesper.com.br/museus_história.htm) em 2006, 

que afirma o seguinte:
"O hábito de colecionar objetos variados remonta à época pré-
histórica,  como  registram,  por  exemplo,  os  "tesouros"  de 
conchas encontrados em sítios arqueológicos. Na Antigüidade, 
já se encontravam coleções de objetos de arte ou de materiais 
raros  ou  preciosos,  conforme  referências  registradas  de 
Homero (Séc. IX a. C.) a Plutarco (Séc. I/II  d. C.). Na Grécia 
antiga, era hábito construir-se, ao lado dos templos, pequenos 
edifícios,  necessários  à  guarda  das  oferendas  (troféus, 
esculturas e trabalhos de arte).  Na Idade Média,  o hábito de 
reunir obras de arte era demonstração de prestígio para a elite 
feudal."

     Ainda em texto relacionado a mesma fonte, nos mostra que a criação do 

museu, semelhante ao que conhecemos hoje, data de mais ou menos 320 anos 

atrás, ainda assim de acesso restrito à poucos;  

"Todavia,  a criação do museu moderno ocorre entre os Séc. 
XVII e XVIII, a partir das doações de coleções particulares às 
cidades: doação dos Grimani a Veneza, dos Crespi a Bolonha, 
dos Maffei a Verona. Mas, o primeiro museu verdadeiro, surge a 
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partir da doação da coleção de John Tradescant, feita por Elias 
Ashmole,  à  Universidade  de  Oxford,  quando  é  criado  o 
Ashmolean  Museum  (1683).  O  segundo  museu  público  foi 
criado em 1759, por votação do parlamento inglês, que decidiu 
comprar  a  coleção  de  Hans  Sloane (1660-1753),  o  que deu 
origem ao British Museum. O acesso, entretanto, era reservado 
a visitantes credenciados"

     Dando seqüência, surgem outras instituições de caráter público, como nos 

expõem a mesma fonte;

.
"O avanço do conhecimento,  a influência dos enciclopedistas 
franceses  e  o  aumento  da  democratização  da  sociedade 
provocado pela Revolução Francesa fazem surgir o conceito de 
coleção como instituição pública, chamada "museu".
Assim o primeiro  verdadeiro  museu público  só  foi  criado,  na 
França em 1793(...).O Séc. XIX (...) coleções particulares que 
se  tornam  públicas:  Museu  do  Prado  (Espanha),  Museu 
Mauritshuis  (Holanda).  Surge  o  primeiro  museu  histórico, 
disposto  cronologicamente,  na  Dinamarca  (1830).  (...)  O 
desenvolvimento  científico,  com  a  teoria  evolucionista  de 
Darwin  (1809-1882),  fez  multiplicar  os  museus  de  história 
natural: American Museum of Natural History Museu Americano 
de História Natural.(...) a partir do Séc. XX, (...), surgem museus 
destinados a documentar movimentos políticos ou ideológicos 
(Museu da Revolução, em Moscou, de 1929; Museu da Paz, em 
Haia, 1921; Museu do Fascismo, em Roma, 1930)."

     Já no Brasil, os museus mais antigos são: o Museu do Instituto Arqueológico 

Histórico  e  Geográfico  Pernambucano  de  1862,  o  Museu  de  Mineralogia  e 

Geologia   da  Escola  Nacional  de  Minas  e  Metalúrgica  em  MG,  de  1876. 

Também, o Museu de Arte Moderna de São Paulo-MASP, fundado em 1947, foi 

um  marco  no  país,  devido  a  variedade  de  seu  acervo,  além claro  de  sua 

importância para a cultura do Brasil.

     No que se refere à conceituação de museus, existem diversas, porém todas 

expressam a mesma idéia,  como a que nos apresenta o ICOM -  Conselho 

Internacional de Museus, 2004, define-se museu como sendo; 
"uma instituição a serviço da sociedade, que adquire, comunica 
e  expõe,  essencialmente  para  fins  de  estudo,  conservação, 
educação e cultura, testemunhos representativos da evolução 
da natureza e do homem."
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     Outra definição,  encontrada no material  didático  de História  da Escola 

Vésper ( 2006), esta mais antiga, nos remete a origem da palavra museu, que é 

latina derivada do grego mouséion, sendo que aqui este é entendido como uma 

instituição que;  
"  abriga  coleções  de  objetos  de  valor  artístico,  histórico  ou 
científico,  conservados  e  expostos  para  a  educação  ou 
entendimento do público."  (www.Escolavesper.com.br/museus, 
2006)

   

     Já segundo o Novo Dicionário Aurélio,1986 , museu é: 
1.  Coleção  de  objetos  de  arte,  cultura,  ciências  naturais, 
etnologia, história, técnica etc.2. Lugar destinado ao estudo e 
principalmente a reunião desses objetos. 3. Casa que contém 
muitas obras de arte. 4. Reunião de musas. 

     Também  o IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um 

órgão público ligado ao Ministério da Cultura, define museu como sendo; 
"  uma  instituição  permanente,  aberta  ao  público,  sem  fins 
lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, 
que adquire, conserva, pesquisa, expõe e divulga as evidências 
materiais e os bens representativos do homem e da natureza, 
com a finalidade de promover o conhecimento, a educação e o 
lazer. "

     Através destas definições, comprova-se a relação direta do museu com a 

difusão cultural, do conhecimento, além da pesquisa e conservação dos mais 

diversos objetos históricos de valor cultural e até mesmo econômico. Nota-se 

que todas as definições em resumo, sinalizam a conservação e exposição de 

uma coleção de objetos de algum tema, porém, no que se refere ao museu 

objeto  de  estudo  deste  trabalho,  observará  no  decorrer  do  trabalho,  uma 

flexibilidade e ampliação destes conceitos,  onde este por sua metodologia e 

temáticas, agrega outras características a sua condição inicial de museu.

     Os museus possuem uma variedade temática bastante vasta, passando 

pelas  artes,  guerras,  História,  Geologia,  Geografia,  Paleontologia, 

Oceanografia,  culturas...  acervos  estes  que  são  estudados,  organizados  e 

contextualizados em geral de forma bastante competente.

     Como agente de conservação e difusão de conhecimento, o museu como 

objeto geográfico, relaciona-se com o espaço e sendo útil para entendermos 
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estas  relações  ou  fluxos,  a  compreensão  das  categorias  do  espaço,  que 

segundo Santos  apud Bezzi  &  Marafom (2003,p.76),  são:  "  forma,  função , 

estrutura e processo." 

     A forma pode ser entendida como sendo o aspecto exterior de um objeto, 

que pode ser uma residência, uma área, um lugar, ou um museu. A função, 

refere-se  a  atividade  do  objeto  em  estudo,  ou  seja,  esta  ligada  a  tarefa 

desempenhada por um objeto (forma) já existente. Para Santos apud Bezzi & 

Marafom (2003,p.77),  função é  "  uma tarefa  ou  atividade esperada de uma 

forma, pessoa, instituição ou coisa",  onde podemos exemplificar com o museu, 

como  uma  instituição  cultural  que  tem  uma  função  a  cumprir.  A  estrutura 

relaciona-se  à  organização  dos  objetos,  sendo  para  Santos  apud  Bezzi  & 

Marafom (2003,p.77),  " a inter-relação de todas as partes de um todo, o modo 

de  organização  ou  construção.",  e  suas  inter-relações.  Já  o  processo,  é 

entendido  como  sendo  a  dinâmica,  a  transformação  do  objeto,  ou  como 

expressa Santos apud Bezzi & Marafom (2003,p.77), " é uma ação contínua 

desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de 

tempo(continuidade) e mudança."

     De acordo com Santos apud Bezzi & Marafom (2003,p.77),  além destas 

categorias  do  espaço  que  interagem  entre  si,  os  seres  humanos,  o  meio 

ecológico,  a  infra  estrutura,  as  firmas  e  as  instituições,  são  elementos  que 

constituem  o  espaço  como  um  todo,  ou  seja,  um  museu  como  objeto 

geográfico,  e  que  portanto,  ocupa  um  lugar  no  espaço  e  interage  com  os 

elementos que constituem este em todos os aspectos, demonstra que há inter-

relação, ligação, dependência de todos estes elementos, onde sua estrutura 

interferirá em seu processo, por sua vez sua função influenciará em sua forma, 

bem como em seu processo, além de todos estes elementos que constituem o 

objeto interagirem com outros objetos, outros espaços, outras pessoas, o que 

em síntese fornece um intercâmbio cultural, informacional, educacional, turístico 

e social consideráveis. 

     Em relação ao seu potencial didático, os museus merecem destaque, onde 

em  muitos  casos,  os  museus  servem  como  complemento  as  atividades 

escolares, servindo como forma bastante atrativa, diferente e eficazes, visto que 
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são  raras  as  escolas  que  possuem  uma  estrutura  completa  de  maquetes, 

objetos, livros, vídeos e etc, como as que são encontradas no museu.

    Também outro aspecto relevante, é o fator social, visto que espaço e seus 

objetos  em estudo,  no  caso  aqui  um museu,  e  sociedade  são  intimamente 

relacionados, como explica Santos (1977, p.81):
"  Se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como o 
fato  histórico  que  ele  é,  somente  a  história  da  sociedade 
mundial,  aliada  à  da  sociedade  local,  pode  servir  como 
fundamento à compreensão da realidade espacial e permitir a 
sua transformação a serviço do homem. Pois a História não se 
escreve  fora  do  espaço,  e  não  há  sociedade  a-espacial.  O 
espaço, ele mesmo, é social."

     Esta citação de Milton Santos, nos faz refletir sobre interligação entre o 

espaço  geográfico  que  todos  estamos  inseridos,  os  lugares,  ambientes  e 

paisagens e a forma destes se organizarem, os elementos culturais, bem como 

a história que se processa em determinado espaço,  demostrando a relação 

entre cultura, história e sociedade, e como esta relação se comporta no espaço. 

    Como  uma  das  ramificações  na  ciência  geográfica  ,  temos  a  corrente 

denominada Geografia Cultural,  que tem por  objetivo estudar  os fenômenos 

culturais em sua expressão espacial, ou seja , geográfica, sejam eles religiosos 

ou folclóricos,  que se expressam pêlos  costumes e tradições dos povos ou 

lugares, onde se procura analisar quais as relações existentes entre a cultura  e 

a forma de organização e distribuição dos povos, ou seja, o que determinada 

cultura imprime no espaço geográfico e de que esta interfere na dinâmica dos 

elementos  constituintes  deste  determinado  espaço,  como  a  educação,  a 

produção, a relação com o meio ambiente, com a paisagem, suas crenças e 

sua percepção do mundo. 

      Neste estudo de caso do Museu “Victor Mostajo” , este comporta-se como 

um  objeto  geográfico,  podendo  ser  analisado  como  instrumento 

histórico/cultural, interagindo com a sociedade em geral e principalmente com 

as  instituições  de  ensino  de  uma  maneira  muito  particular,  devido  as  suas 

temáticas e metodologia diferenciadas. 
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2.2. Organização dos Museus e Alguns Números no Brasil

     No mundo  e  no  Brasil  a  estrutura  de  gestão  dos  museus  é  bastante 

organizada, onde diversas associações e Sistemas interagem na organização 

de todos os museus existentes no País e no mundo. 

     Dentre os órgãos que atuam em nível global ou regional, podemos destacar 

o  ICOM,  Conselho  Internacional  dos  Museus  e  o  ILAM,  Instituto  Latino-

Americano de Museus. 

     No caso do ICOM, segundo dados retirados do seu site (www.icom.org.br) 

em  2006,  este  foi  criado  em  1946,  de  natureza  não  governamental,  tem 

relações formais com a UNESCO-ONU, onde trabalha para auxiliar e doutrinar 

a conservação, preservação e difusão do patrimônio mundial para a sociedade, 

seja este cultural, natural, material ou imaterial. Sua sede é em Paris, possui 

mais  de  20.000  membros,  em  aproximadamente  140  países.  No  Brasil,  o 

Comitê  Brasileiro  do  ICOM  trabalha  pela  cooperação  e  intercâmbio  de 

conhecimento entre seus integrantes.

     Em escala regional, o ILAM, fundado em 1997, com sede na Costa Rica, têm 

como integrantes 33 países da América Latina e Caribe, com o objetivo de criar 

redes  de  capacitação  da  prática  museológica,  além  da  cooperação  e 

intercâmbio entre os mais de 6.067 museus e parques registrados no ILAM 

(segundo  dados  de  2006  disponível  em  www.ilam.org.br),  buscando  assim 

fomentar a gestão de museus e parques nos países membros.

     Já no Brasil,  o Ministério da Cultura é responsável por definir  todas as 

diretrizes  a  serem  seguidas  por  estas  instituições,  sendo  o  órgão 

governamental  mais  atuante  o  IPHAN  -  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e 

Artístico Nacional,(dados disponíveis em www.iphan.gov.br) criado no final dos 

anos 30,  tem por objetivo cadastrar as instituições e acervos existentes no 

país, além de fiscalizar, proteger, identificar, restaurar, preservar e revitalizar 

monumentos, sítios e bens móveis no país, para tanto , o IPHAN possui 21 

superintendências regionais espalhadas pelo país, visando cumprir com seus 

objetivos de forma mais eficiente e contextualizada as características históricas 

e culturais de cada região do país. 
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     Outra organização importante,  é  a  Associação Brasileira  de Centros e 

Museus de Ciências-ABCMC, (dados disponíveis em www.abcmc.org.br)  une 

muitos museus de ciências à nível nacional, buscando desta forma proporcionar 

uma troca de experiências e idéias entre seus profissionais e instituições, com o 

objetivo  de  dar  acesso  e  popularizar  o  conhecimento  científico,  bem como 

fortalecer e difundir cada vez mais a prática museológica no país.

     Em nível Estadual, temos o Sistema Estadual de Museus do Estado do Rio 

Grande do Sul - SEM/RS, criado em 1986, quando também foi criado o Sistema 

Nacional  de  Museus,  sendo  este  sistema  ligado  a  Secretaria  Estadual  da 

Cultura. Este Sistema;
 "  visa  sistematizar  e  implementar  políticas  de  integração  e 
incentivo  aos  museus  de  todo  o  estado. 
(www.sistemademuseus.rs.gov.br,2003)"

     Em 1990, foi feita a divisão das regiões museológicas do Rio Grande do Sul, 

sendo atualmente dividido em 7 regiões ,  onde a região que abrange Santa 

Maria e Itaara, onde localiza-se o Museu Victor Mostajo, é a quinta região e 

compreende a depressão central  do RS, que vai de Rio Pardo a São Borja. 

Dentro de cada região, é feito um rodízio para a administração da mesma, o 

que proporciona uma interação e descentralização de responsabilidades entre 

os municípios integrantes da região.  A cada dois anos é realizado um fórum 

estadual,  para  organizar  diretrizes  para  a  SEM  e  fornecer  dados  sobre  a 

realidade dos museus no RS. 

     Segundo dados levantados pelo departamento de museus do IPHAN, que 

incluiu  18  unidades federativas  em 2006,  que consistiu  no  1º  levantamento 

estatístico sobre museus realizados no Brasil, publicado  no jornal O Estado de 

São  Paulo,  caderno  Cidades,  do  dia  05/10/2006,  verificou-se  que  no  país 

atualmente existem 2.106 museus, sendo 2.045 abertos, 20 em processo de 

criação e 41 fechados. Sua distribuição se apresenta da seguinte forma: Na 

região  Norte  estão  67  museus;  no Centro  Oeste 126;  no  Nordeste 428;  na 

região Sul  encontram-se 701 museus,  sendo mais da metade,  ou seja,  352 

museus no RS e por fim, na região Sudeste estão 784 museus, sendo 44% em 

São Paulo e 33,6% em Minas Gerais. Em relação a distribuição destes museus, 

levando em conta o número de municípios em cada Estado, o Rio grande do 
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Sul  apresenta  a  melhor  distribuição,  onde  154  municípios  dos  seus  496 

possuem pelo menos um museu,  seguido por  Rio de Janeiro (28 para 92), 

Santa Catarina (89 para 293), Ceará (51 para 184) e São Paulo (144 para 645). 

Outros  estados  como  Tocantins,  Roraima  e  Amazonas,  apesar  da  grande 

extensão territorial, possuem apenas 2 museus cada, situados nas capitais.

     Em Santa  Maria,  centro  regional  próximo de  Itaara,  (da  qual  esta  se 

desmembrou em meados dos anos 1990), e onde está localizado o escritório do 

Museu Victor Mostajo, existem muitos museus, de diversas temáticas, como: 1) 

O Museu Histórico e Cultural Vicente Pallotti, mais antigo, fundado em 1935; 2) 

O  Museu  Memorial  Mallet  do  Exército  Brasileiro;  3)  O  Museu  Interativo  de 

Astronomia da UFSM; 4) O Museu Educativo Gama D'Eça, também da UFSM; 

5) O Museu Treze de Maio; 6) O Museu de Arte de Santa Maria; 7) O Museu do 

Colégio  Centenário;  8)  O  Museu  Histórico  Coronel  Pillar;  além  dos  museu 

religiosos de 9)  Arte Sacra e a 10) Casa Museu Diácono João Luiz Pozzobon.

2.3.  O  Museu  como  Espaço  Didático/Pedagógico  Alternativo  e  Sua 
Relação com a Escola e a Geografia

       Em uma sociedade bastante dinâmica, onde seja através dos jornais, 

revistas, marketing, TV, rádio ou Internet, somos bombardeados continuamente 

com informações, dados, análises, opiniões, isto seja em nossa casa, quarto, 

escola, praça ou no carro, entendemos que sendo assim, estamos em estado 

de constante aprendizado, onde de uma forma ou de outra, estamos sempre 

recebendo e interagindo informações em nossa rotina diária, nos espaços que 

freqüentamos ou no convívio com os demais.

      Nesse contexto, a Escola não é o único lugar onde se aprende, mas apenas 

mais um dos tantos espaços que interagimos em nossa vida diária, apesar de 

ser  entendida  como  sendo  o  ambiente  formal  de  aprendizado.  Diversos 

espaços pedagógicos diferenciados, não formais ou ainda alternativos, tomam 

forma  e  assumem  papel  de  crescente  influência  e  importância  na  difusão 

cultural,  visto  que  com  o  dinamismo  do  modelo  de  vida  ao  qual  estamos 

inseridos, as mazelas éticas e estruturais por que passa a instituição familiar e 

as dificuldades da escola, ou seja, do ensino formal em acompanhar, reciclar-
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se, transformar-se para oferecer respostas aos inúmeros problemas por que 

passa  a  sociedade  atual,  onde  neste  sentido,  outras  opções  surgem  para 

complementar ou até mesmo para tentar mudar o rumo do que esta aí.

     Alguns espaços alternativos como os museus,  devido as suas mais variadas 

temáticas,  metodologias e ambientes atrativos, ocupam espaço de destaque 

neste processo, não desmerecendo o caráter e forma de ensinar da Escola, 

mas servindo como complemento didático e pedagógico desta,  onde alguns 

pontos  como  a  ludicidade,  a  interdisciplinaridade  e  o  diferente,  são 

característicos destas instituições. Uma instituição museológica não substitui a 

Escola,  porém  pode  andar  lado  a  lado  com  esta,  visando  a  formação  do 

indivíduo.  Através  de  sua  ludicidade,  pode  utilizar  recursos  didáticos  que  a 

escola não possui, porém estes recursos servem para melhor entender o que já 

foi trabalhado em sala de aula. Em sua interdisciplinaridade, diversas ciências 

são expostas de maneira integrada,  relacionadas,  o  que na Escola tenta-se 

fazer, porém encontra-se muitas dificuldades pela disparidade de conteúdos, 

horários, carga horária de cada disciplina, falta de professores ou até mesmo 

desinteresse ou despreparo destes. E por fim, o seu caráter diferenciado de ser 

um ambiente distinto, o que atrai a atenção do aluno e apresenta os temas de 

uma  maneira  diferente,  resumida,  direta,  proporcionando  aos  alunos  uma 

experiência  complementar que servirá  para impulsioná-lo  no entendimento e 

interesse pelo que é trabalhado em sala de aula.

      Em relação ao trabalho com a Geografia, a maioria dos museus existente 

servem a  este  objetivo,  visto  que  a  Geografia  compreende  temas  naturais, 

físicos,  humanos,  sociais  e  históricos,  e  a  maioria  dos  museus  existentes, 

trazem pelo menos um destes temas.

    Sobre o entendimento do que objetiva a Geografia na escola, CAVALCANTI 

nos lembra o seguinte:
"  O trabalho  de educação geográfica  na escola  consiste  em 
levar as pessoas em geral, os cidadãos, a uma consciência da 
espacialidade das coisas, dos fenômenos que elas vivenciam, 
diretamente  ou  não,  como  parte  da  história  social. 
(CAVALCANTI, L.S. 2002 p. 12-13)"

    Ainda sobre o papel da escola relacionado ao da Geografia, a mesma autora 

nos diz o seguinte:
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 “ A escola é um lugar de encontro de culturas, de saberes, de 
saberes científicos e de saberes cotidianos, ainda que o seu 
trabalho tenha como referência básica os saberes científicos. A 
escola lida com culturas, seja no interior da sala de aula, seja 
nos demais espaços escolares. E a Geografia escolar é uma 
das mediações por meio das quais o encontro e o confronto 
entre culturas se dão.” (CAVALCANTI, L.S. 2002 p. 33)

     Assim compreende-se  o  papel  da  escola  no  processo  de ensino,  que 

basicamente  resume-se  na  transmissão  do  conhecimento  histórico/científico 

desenvolvido, mesclando este com a realidade histórica, social e cultural local, 

para  que  desta  forma  ocorra  uma  tradução  do  conhecimento  científico  ao 

entendimento  e  utilidade  de  todos  os  públicos,  como  confirma  a  citação  a 

seguir: 
" No ensino de Geografia, os objetos de conhecimento são os 
saberes  escolares  referentes  ao  espaço  geográfico.  São 
resultados da cultura geográfica elaborada cientificamente pela 
humanidade  e  considerada  relevante  para  a  formação  do 
aluno.” (CAVALCANTI, L.S. 2002 p. 32-33)
  

     Para  cumprir  com  este  objetivo,  a  renovação  dos  métodos  didáticos 

/pedagógicos utilizados em sala de aula, são de fundamental importância para a 

compreensão de fato dos fenômenos que ocorrem no espaço, suas relações e 

como interagimos com estes, onde para isto os conhecimentos particulares de 

cada um servem como uma rica  fonte  de  subsídios  para  em sala  de  aula, 

analisar, discuti e compreender a utilidade e fundamento do que esta sendo 

trabalhado em sala de aula e sobre isto CAVALCANTI também nos lembra o 

seguinte:
“  Propostas  atuais  de  um  ensino  crítico  de  Geografia  são 
pautadas pela necessidade de se trabalhar com os conteúdos 
escolares  sistematizados  de  forma  crítica,  criativa 
questionadora,  buscando  favorecer  sua  interação  e  seu 
confronto com outros saberes. “(CAVALCANTI, L.S. 2002 p.33)

     Porém na realidade da prática pedagógica em sala de aula, isto é algo 

bastante  complicado  de  se  fazer,  seja  pelo  despreparo,  desinteresse  ou 

desvalorização do profissional  que ai  esta,  sendo estes problemas bastante 

visíveis na escola na atualidade, como também, pode ser pela falta de estrutura 

e recursos da escola pública, outro problema bastante visível atualmente, bem 

como as amarras curriculares e das necessidades da sociedade capitalista, que 

em muitos  casos  interfere  para  formar  o  cidadão  produtivo  e  não  crítico  e 
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criativo, pois este sendo crítico poderia mudar o que está errado e não apenas 

servir  como  engrenagem para  o  sistema,  e  isto  também é  bastante  visível 

atualmente no sistema de ensino.

      Diante desta realidade e problemas da escola, sua dificuldade e lentidão 

para mudar, fatos estes também conhecidos por todos, os espaços alternativos 

surgem como lugares que apresentam uma forma de entender os conteúdos de 

uma  maneira  diferenciada,  e  no  caso  do  museu  objeto  de  estudo  deste 

trabalho, lúdica, questionadora e muito atrativa, suprindo algumas lacunas que 

a escola tem dificuldade em preencher. Este mesmo museu, através de suas 

temáticas, quase todas elas ligadas diretamente a Geografia, oferece um leque 

de opções bastante variado para se trabalhar de forma complementar à escola, 

indo  desde  os  processos  físicos,  cósmicos,  naturais  e  astronômicos 

relacionados a formação do planeta,  sua gênese até os dias de hoje,  suas 

perspectivas, passando pelo estudo de diversas culturas, sociedades, aspectos 

políticos, tecnológicos e militares da humanidade, chegando ao ponto onde se 

entrega  ao  visitante  subsídios  para  este  refletir  sobre  a  grandiosidade  dos 

processos  nos  quais  estamos  envolvidos  e  os  mistérios  oriundos  a  estes, 

contribuindo muito para o ensino e compreensão de diversos temas trabalhados 

em Geografia no ensino formal.
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3. Metodologia 

     O desenvolvimento deste projeto teve início na disciplina de Metodologia 

Científica do Curso de Geografia da UFSM, em meados de 2004, onde foi feita 

uma 1ª visita ao museu e após foi elaborado um esboço de projeto sobre o 

museu, continuando este em meados de 2006, onde em um primeiro momento, 

foi  realizado um levantamento  bibliográfico sobre o  tema principalmente  em 

sites, visto que a bibliografia sobre museus de forma genérica é escassa. Os 

sites  visitados  para  a  pesquisa  foram  sobre  a  história  dos  museus,  suas 

definições, aos órgãos e instituições responsáveis e relacionadas de alguma 

forma aos museus.

     Num segundo momento, foi realizada a segunda visita ao Museu Victor 

Mostajo, em setembro de 2006, com o objetivo de expor aos seus diretores, 

minha intenção de desenvolver o trabalho,  onde recebi o apoio destes para 

realização deste trabalho. Posteriormente, em visita ao escritório do museu na 

cidade de Santa Maria,  em novembro de 2006, buscou-se mais informações e 

material  explicativo sobre o  museu,  contribuindo muito  para  caracterizá-lo  e 

fundamentar a pesquisa.

     Dando continuidade, paralelo a organização dos dados e confecção desta 

monografia, visando responder a um dos objetivos específicos deste trabalho, 

que se relaciona a opinião dos alunos para com o museu, buscando com isso 

identificar o que os alunos agregaram do que foi visto no museu, bem como o 

que mais  chamou a  atenção destes  na  visita,  além de relacionar  o  que os 

alunos viram no museu com o que eles aprendem em sala de aula na disciplina 

de  Geografia,  foi  aplicado  questionário  (  Questões  no  item  4.4.  desta 

monografia) em alunos que visitaram o museu, como parte disciplinar de suas 

atividades  em  sala  de  aula  no  ensino  formal,  ou  como  atividades  extra 

curriculares, totalizando 78 alunos, de 4ª à 8ª séries, além de EJA etapa 4, em 

três escolas: uma de Santa Maria, a E.M.E.F. Duque de Caxias em julho de 

2006,  outra  de  Silveira  Martins,  a  E.M.  João  Frederico  Sanegnago  em 

novembro de 2006 e a última de Itaara, a E.M. Alfredo Lenhardt em dezembro 

de 2006, como está detalhadamente expresso nos resultados desta monografia. 
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     No que refere-se a aplicação destes questionários, foi obtido junto a direção 

do museu a listagem das escola que a pouco tempo teriam visitado este, onde 

as que são da região, - visto que se tornaria economicamente inviável deslocar-

se a outras cidades mais distantes - e visitaram recentemente o museu foram 

as descritas acima. A escolha dos alunos foi feita juntamente com a direção e 

professores das escolas visitadas, visto que nestas excursões muitos alunos 

participaram, portanto sendo escolhidos uma turma inteira, como no caso da 

escola de Itaara e alguns alunos de cada turma como no caso da escola de 

Silveira  Martins,  sendo  estes  questionários  aplicados  em  sala  de  aula  nas 

escolas citadas.

     Concomitantemente à confecção desta monografia, continuou até o seu fim, 

o  contato  por  e-mails  sobre  novidades  e  notícias  do  museu,  além claro  de 

orientações por parte de meu orientador, além de reuniões com este.
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4. Resultados
4.1. Caracterização do município de Itaara-RS
 
     O município de Itaara(figura 1) localiza-se na região central do Estado do Rio 

Grande do Sul, distante aproximadamente 300 km á oeste de Porto Alegre e 20 

km ao norte  de Santa Maria.  Segundo dados compilados de (RODRIGUES, 

I.S.,2005), o município foi emancipado em 1995 de Santa Maria, do qual era 

considerado distrito turístico, possui uma área de 169,60 km², fazendo limite 

com o município de São Martinho da Serra ao Norte e Oeste, Júlio de Castilhos 

a Leste e Nordeste e Santa Maria no quadrante Sul e Leste.

                         FIGURA 1: Localização do município de Itaara-RS.
                           Fonte: Museu Victor Mostajo-2006. 
                           Org.: Samir Kemel 2006. 

     Seu nome significa “pedra alta” na língua Tupi Guarani, nome este que 

remete ao fato  do  município  estar  localizado a aproximadamente 500 m de 

altitude,  próximo  ao  topo  da  escarpa  da  Serra  Geral  que  faz  limite  com a 

Depressão Periférica Rio Grandense na região central do Estado, na altura de 

Santa Maria.

     Sua população é estimada em 5.459 habitantes (FEE-RS,2005),  sendo 

4.191 urbana e 1268 rural, com uma expectativa de vida superior à 75,5 anos. 
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     A  sua  população  de  imigrantes  iniciou-se  com  alemães,  judeus  e 

posteriormente italianos, espanhóis e portugueses. Em meses de veraneio, a 

população  do  município  é  dobrada  facilmente,  visto  que  Itaara  possui  forte 

potencial turístico e serve de 2ª residência para muitos habitantes de cidades 

próximas, como Santa Maria, onde devido a sua localização e condições de 

relevo, possui inúmeras trilhas, caminhos, vale, mata fechada, cascatas, além 

de  sedes  campestres  de  clubes  e  balneários,  onde  o  turismo  ecológico  é 

explorado.

     Apesar de sua identidade turística conhecida na região, onde subir a serra e 

ir  para  Itaara  é  sinônimo  de  lazer  e  descanso,  o  município  possui  base 

econômica  calcada  na  agricultura,  onde  pequenas  propriedades  cultivam 

principalmente soja,  milho, feijão,  batata e fumo, além de hortifrutigranjeiros. 

Também algumas atividades de mineração como pedreiras, um comércio de 

pequeno  porte,  com pequenas  lojas  e  mercados,  algumas  feiras  e  eventos 

coloniais no município, movimentam a economia local, onde Santa Maria, por 

estar bastante próxima e ser uma cidade de porte considerável, agrega grande 

parte do fluxo comercial e serviços de toda esta região.

4.2. Caracterização do Museu Internacional de Ufologia, História, e Ciência 
"Victor Mostajo".

    Localizado no município  de Itaara,  região  esta que tem uma incidência 

considerável  de relatos sobre OVNI’s,  sendo este um dos motivos para sua 

instalação  ali,  o  Museu  Victor  Mostajo  está  igado  ao  Sistema  Estadual  de 

Museus do RS, ao IPHAN, e a ABCMC, bem como subordinado a Associação 

Brasileira de Pesquisas Ufológicas, com sede em Santa Maria, o museu (figura 

2) é  um  dos  pioneiros  no  mundo  em  relação  a  temática  ufológica,  onde 

apresentam-se de uma forma interativa e lúdica, um acervo sobre o planeta 

Terra,  DNA,  origem  do  universo,  Paleontologia,  povos  antigos,  Ufologia, 

conquista espacial, Astronomia, Exobiologia, composto por vídeos, reportagens, 

periódicos, relatos, fotos, maquetes, objetos e os temas transversais à ciência, 

ou seja, as pseudo-ciências, onde se destaca a ufologia, que tentam explicar ou 

estudar os mistérios que a Ciência oficial não consegue explicar ou não quer. 
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Seu  grande  acervo  esta  organizado  em  6  grandes  temáticas,  que  são: 

Cosmologia, origem e evolução da vida, paleontologia, arqueologia, astronomia 

e ufologia,  bem como a sua forma de expor os temas, também segue esta 

ordem,  visando  proporcionar  ao  visitante  um  entendimento  continuado  dos 

temas. Todas estas informações são transmitidas de maneira lúdica e dinâmica, 

isto  em  um  ambiente  que  proporciona  o  interesse,  o  questionamento,  a 

surpresa e a reflexão no visitante.

        FIGURA 2: Vista externa do Museu “Victor Mostajo”, em Itaara/RS. 
   (Foto e Org: Samir Kemel/2004)

     Pela sua amplitude temática, o museu engloba temas de diversas ciências, 

inclusive a geográfica, porém o tema central e que mais chama a atenção, pelo 

menos  em  um  primeiro  contato,  é  a  Ufologia,  que  segundo  a  definição 

encontrada no site do museu (2004) é:
"Ciência que tem como objetivo principal, estudar as aparições 
e pousos de objetos voadores não identificados (OVNI) , e as 
fraudes relacionadas a este fenômeno."

     O Museu Victor Mostajo, denominação esta referente ao nome do filho dos 

diretores  do  Museu,  o  Historiador  Hernan  Mostajo  e  sua  esposa  Roberta 

Mostajo,  é  dividido  em  diversos  departamentos,  como  o  de  criação  de 

maquetes e réplicas, de arquivo, de astronomia, de acervo entre outros, tendo 

seu escritório no centro da cidade de Santa Maria. O museu possui um quadro 

de profissionais capacitados em todas os seus departamentos, como artistas 

plásticos,  astrônomos  amadores  qualificados,  restauradores  e  historiadores, 
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além de outros colaboradores, bem como, desenvolve projetos relacionados a 

evolução  da  vida  no  planeta  e  a  astronomia,  sendo  estes  voltados  para  o 

ensino. O museu também desenvolve pesquisas no campo ufológico. , aonde 

profissionais do museu vão até o local onde houve o fenômeno e faz análise e 

levantamento  de  dados.  Após  analisadas  as  evidências,  se  tratar  de  um 

fenômeno  envolvendo  entidades  extraterrestres,  comprovado  por  provas  e 

relatos verídicos, é feita a divulgação do caso no museu, salvo aqueles casos 

anteriores a existência do museu, mas que por relatos e provas se qualificaram 

a estar no museu, como no caso do aparecimento de Entidades Extraterrestres 

em Varginha/MG e outros. 

     A implantação do museu ocasionou um turismo cultural na região, já famosa 

pelo turismo de lazer, onde diversas pessoas deslocam-se de vários lugares, 

inclusive de outros países, para irem até o museu.

     Devido a sua forma diferenciada de explicar os processos que envolvem a 

formação do universo, sua didática para explicar processos que envolvem as 

mais diversas ciências, seu acervo considerável, os fluxos culturais, turísticos e 

econômicos que origina seus projetos, convênios com instituições de ensino, 

importância para explicar temas geográficos e principalmente por sua temática 

central diferenciada, que unida ao seu caráter científico e histórico, este museu 

torna-se único, por buscar pesquisar, explicar, ensinar e fazer refletir sempre 

baseado  na  ciência,  partindo  do  estudo  da  vida  na  terra  para  entender  a 

existência de possíveis outras, relacionando a história da evolução da vida na 

terra e a evolução das ciências como base para entendermos o que há fora 

daqui, fato este que o diferencia dos outros 2 museus ufológicos conhecidos, 

um nos EUA e outro no Canadá, onde estes são exclusivamente ufológicos, o 

que  torna  o  Museu  Internacional  de  História,  Ciência  e  Ufologia  único  no 

mundo.

4.2.1. Da Estrutura, Acervo e Projetos do Museu Victor Mostajo

     Apesar de o Museu Victor Mostajo possuir uma estrutura física limitada para 

o  tamanho,  riqueza  e  importância  de  seu acervo,  este  agrega  uma grande 

quantidade de objetos relacionados aos seus temas. São diversas maquetes e 
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réplicas feitas no próprio museu ou doadas por colaboradores e admiradores do 

trabalho que é realizado ali, onde se destaca a maquete da evolução da vida na 

Terra (figura 3), que certamente é o que mais chama atenção quando se entra 

no museu, bem como a réplica do módulo lunar que pousou na lua, a réplica do 

E.T do caso Roswel, a roupa que o primeiro astronauta brasileiro utilizou em 

sua viagem a estação espacial internacional em 2006, bem como as imagens 

sobre os planetas do Sistema Solar, o Big Bang (figura 4) e a região de Santa 

Maria na época dos dinossauros chamam muita atenção, além claro de serem 

bastante didáticas para seu fim.  

    

FIGURA 3: Maquete da evolução da vida na terra.
  Fonte: Museu Victor Mostajo. Org.: Samir Kemel 2006.

                FIGURA 4: Imagem representativa do Big Bang.
          Fonte: Museu Victor Mostajo. Org.:Samir Kemel 2006.
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     Também, destacam-se no museu, diversas notícias e reportagens de jornais, 

revistas  e livros  sobre os  temas ali  tratados,  curiosidades e  imagens sobre 

culturas antigas,  como a  egípcia  e as civilizações pré-colombianas chamam 

muito atenção. No acervo ainda existe uma grande quantidade de livros, vídeos 

e  demais  documentos  relacionados  aos  temas  centrais  do  museu,  como  a 

astronomia,  cosmologia,  exobiologia,  gênese da vida no planeta Terra entre 

outros, além de bibliografia relacionada a ufologia, espiritualidade e afins, além 

de  trabalhos  acadêmicos  sobre  o  museu,  totalizando,  segundo  dados  do 

museu, aproximadamente 2000 títulos.   

     No  que  se  refere  a  temática  ufológica,  o  museu  possui  uma  riqueza 

impressionante de objetos, imagens, reportagens, obras e relatos, fornecendo 

desta  maneira  a  possibilidade  do  visitante  refletir  sobre  os  principais  casos 

ocorridos,  tudo  isto  organizado  e  fundamentado  com  provas  documentais, 

relatos e vídeos, o que passa bastante competência e seriedade na abordagem 

desta temática.

     Utilizando sua estrutura e acervo, o museu desenvolve projetos voltados 

para o ensino, sendo um  chamado "O Passado em Nossas Mãos", onde se 

interage  com  os  alunos  sobre  a  evolução  da  vida  no  planeta,  utilizando 

maquetes, objetos e imagens (figura 5), onde os alunos vêm de uma maneira 

simples o que nos bancos escolares parece maçante e complexo. Outro projeto, 

é o "Astronomia na Escola"(figura 6), onde utilizando telescópios e profissionais 

na área, no museu ou na escola, busca-se estudar de uma diferente maneira os 

planetas, os movimentos, a lua e o universo, servindo este projeto sim, como 

grande complemento á escola, visto que a astronomia tem pouquíssimo espaço 

na prática geográfica em sala de aula, sendo explicado de maneira teórica em 

livros. 
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FIGURA 5: Alunos interagindo com o acervo do Museu.
          Fonte: Museu Victor Mostajo. Org.:Samir Kemel 2006.
                    

                FIGURA 6: Alunos participando de observações no telescópio.
          Fonte: Museu Victor Mostajo. Org.:Samir Kemel 2006

4.2.2. O Museu Victor Mostajo em Números e Seus Fluxos

     Como já foi exposto em sua caracterização, o Museu Victor Mostajo é um 

caso bastante particular de instrumento cultural,  devido as suas temáticas, a 

ufologia em particular, onde existem outros 2 no mundo, e em relação a sua 

metodologia de exposição e explicação, é o único no mundo, pois une, interage 
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e  contextualiza  a  História  e  diversos  outros  conhecimentos  científicos  aos 

temas ufológicos, característica esta que os outros dois não possuem.

          Porém, não é somente por suas temáticas que o museu chama atenção, 

mas também por seus números consideráveis. O Museu Victor Mostajo,  é o 

mais visitado do interior do RS e certamente um dos mais visitados do Brasil. 

Somente em seus primeiros 5 anos de existência, em torno de 41.000 visitantes 

estiveram lá, segundo dados do próprio museu. Perfazendo este total, crianças, 

jovens, adultos e idosos, brasileiros ou estrangeiros, estudantes de todos os 

níveis,  turistas,  curiosos,  políticos,  artistas,  cientistas,  militares  e  demais 

profissionais, visitaram o museu entre meados de 2001 até final de 2005, não 

estando presente neste total, os visitantes do ano de 2006.

     Para um município pequeno como Itaara, de vocação turística voltada para o 

lazer,  pois é conhecida por sua trilhas, cascatas e diversos balneários,  este 

número  de  visitantes  são bastante  significativos,  pois  representa  mais  de  7 

vezes a população do município somados estes 5 anos incompletos, que é em 

torno de 5.500 habitantes. Anualmente, como nos mostra a tabela a seguir, o 

número  de  visitantes  do  museu  supera  o  da  população  total  do  município, 

situação esta que demonstra o incremento de um turismo cultural de porte no 

município.

TABELA 1: Número de visitantes e natureza destes por período, 2001-2005

2001 2002 2003 2004 2005 Total

PÚBLICO GERAL 1660 2500 4000 3500 4500 16100

ENSINO FUNDAMENTAL 1500 1600 2500 1000 1500 8100

ENSINO MÉDIO 2000 2250 2350 3000 3050 12650

ENSINO SUPERIOR 600 500 450 1200 1350 4100

Total 5700 6850 9300 8700 10400 40950
Fonte: Museu Victor Mostajo. Org.: Samir Kemel-2006.
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     Nota-se através destes números, o foco educacional do museu, onde mais 

de 50% dos visitantes são alunos de ensino fundamental e médio, sendo estes 

foco central dos projetos desenvolvidos pelo museu, onde somente no projeto 

referente  a  Astronomia,  mais  de  10.000  alunos  participaram.  Também  o 

aumento significativo de alunos de ensino superior que freqüentaram o museu 

neste período,  sendo a soma destes três níveis de ensino,  responsável  por 

mais de 60% do fluxo de visitantes do museu até o final do ano de 2005.

     Este foco educacional do museu ampliou o eixo cultural antes representado 

pela cidade de Santa Maria, conhecida por suas diversas universidades, cursos, 

cursinhos e também seus 10 museus, sendo também conhecida com "cidade 

cultura",  estendendo  até  Itaara,  onde  o  Museu  Victor  Mostajo  torna-se  rota 

indispensável  quando  o  assunto  é  cultura,  conhecimento  e  principalmente 

quando se busca  o novo.

     Devido à sua amplitude científica e cultural, o museu possui intercâmbio 

cultural,  de  apoio  e  divulgação  com  mais  de  100  instituições  pelo  mundo, 

destacando-se  gigantes  globais  de  produção  e  difusão  de  ciência  como  a 

National Geographic, o discovery chanel e a NASA. 

     Outra particularidade importante, é a ida do museu para escolas, levando 

parte  de  seu  acervo,  proporcionando  atividades  educacionais  importantes 

(figuras 7 e 8)  para a compreensão e contextualização dos temas trabalhados 

em sala de aula em diversas matérias e destas forma ampliando seu raio de 

ação para diversas cidades do país. Algumas escolas, tem a visita ao museu 

definida em seus planos de curso e currículos para o ano escolar. O museu 

também tem convênio com instituições de ensino superior, como a UNIFRA de 

Santa  Maria,  onde  cursos  de  graduação  como  o  de  Geografia  e  Turismo, 

desenvolvem atividades em suas áreas.

     Com isso, o museu apresenta-se como grande difusor do conhecimento 

científico, portando-se como importante agente popularizador da ciência, que 

ainda  carece  de  "filtros"  e  "conversores"  de  linguagens  acessíveis, 

compreensíveis a todos, como estes que utiliza o Museu Victor Mostajo,  de 

forma muito promissora, como demonstra os seus números.
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FIGURAS 7 e 8: Exemplo de atividades educacionais e científicas realizadas pelo 
Museu.

          Fonte: Museu Victor Mostajo. Org.: Samir Kemel 2006.

4.3. A Metodologia Utilizada pelo Museu Victor Mostajo e sua Importância 
para o Ensino de Geografia

     Este museu apresenta uma metodologia bastante diferenciada para expor 

seus temas,  ampliando aquele  entendimento  tradicional  de  museu,  onde se 

expõe de maneira expositiva e contemplativa o conhecimento. A apresentação 

dos temas segue uma ordem que permite ao visitante ter uma noção contínua 

do que os temas representam como a cosmologia, origem e evolução da vida, 
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paleontologia,  arqueologia,  astronomia  e  ufologia,  contextualizando  e  inter-

relacionando deste  o  universo  e  sua formação  até  a  nossa  condição atual, 

passando pela evolução da vida na terra,  suas eras e os indícios históricos 

deste  processo.  Depois  de  toda  esta  viagem pela  gênese  do  universo,  do 

planeta e da vida tal como a percebemos, apresenta-se a ufologia, sendo que a 

partir do que foi apresentado, o indivíduo tem subsídios para refletir sobre a 

existência  ou  não de vida  extraterrestre,  instigando assim ao visitante,  algo 

muito  particular  e  que  somente  um  museu  com  esta  característica  pode 

trabalhar  que  é  o  entendimento  dos  processos  naturais  ou  não  aos  quais 

estamos inseridos.

     Os  recursos  utilizados  e  apresentados  pelo  museu,  utilizam  uma 

metodologia questionadora,  onde o visitante interage com o que esta sendo 

dito, tocando, ouvindo, sentido e percebendo a riqueza de informações que está 

a sua volta, além claro, da redução das explicações ao fácil entendimento de 

todos e dos efeitos de som, luz e vídeos apresentados durante a visita.

     A metodologia pedagógica do museu consegue fazer o que muitas escolas 

tentam e não conseguem que é a prática interdisciplinar, onde se pode estudar 

Geografia paralelamente e relacionando à História, à Biologia, à Antropologia, à 

Astronomia,  etc,  sempre  explicados  de  uma  maneira  que  favorece  a 

compreensão do aluno que está ali interagindo.

     Para o ensino de temas geográficos, o museu é bastante completo. Através 

não  somente  de  suas  apresentações,  mas  principalmente  através  de  seus 

projetos, são trabalhados temas poucos trabalhados na escola, visto que esta 

geralmente não possui os recursos didáticos como os encontrados no museu. 

Com estes projetos procura-se facilitar a compreensão dos alunos em relação a 

temas tidos como complexos e difíceis.

     No museu os alunos recebem explicações sobre a formação do universo e 

imagens apresentadas, se dá uma noção bem mais clara ao aluno sobre este 

processo, a grandiosidade do universo, tornado mais lúdico a compreensão do 

formação  dos  planetas  e  seus  movimentos.  Partindo  para  a  explicação  da 

gênese da vida na terra, utilizando a maquete (ver figura 3), onde fica mais fácil 

explicar e mais claro o entendimento aos alunos, sobre a escala temporal do 

planeta,  o  período  temporal  que  ocupamos  neste  processo,  além  do  uso 
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daquela maquete também auxiliar  o  entendimento  dos alunos em relação a 

diversos temas trabalhados na Geografia, como: o ciclo das rochas, a tectônica 

de placas, a formação das formas de relevo, a formação dos cursos d'água, a 

sucessão dos  tipos de clima, sendo este ultimo relacionado as possibilidades 

de surgimento ou extinção da vida, também, a noção de tempo e espaço na 

formação de paisagens, onde pode se ampliar para a nossa ação sobre estas. 

     Outro fator importante, é o estudo da paleontologia, que apesar de não ser 

foco central da geografia, esta é contextualizada principalmente a região central 

do RS, habitada no passado distante pelos dinossauros, história revelada pela 

existência de muitos fósseis, importante para a compreensão da formação das 

paisagens da região, bem como de sua história geológica e natural.

     A Astronomia é outro fator importante, visto que no museu se tem condições 

de não só estudar teoricamente este importante conhecimento na Geografia, 

mas também ver e contextualizar, o que fornece aos alunos uma forma mais 

atraente de aprender, onde os estudantes aprendem até mesmo a fazer seu 

próprio telescópio.

     Também no museu, podem-se trabalhar temas relacionados às culturas 

antigas e recentes que existem no mundo, além de se trabalhar as guerras 

mundiais, a evolução tecnológica envolvido na corrida espacial e militar, estas 

últimas relacionadas à geopolítica,  que em uma versão mais simplificada,  a 

utilizamos  em  diversas  atividades  diárias,  sendo  estes  temas  transversais, 

porém de constante utilização na prática de Geografia em sala de aula.

     Além disto, o museu oferece um ambiente que atrai o aluno, faz com que ele 

tenha  mais  interesse,  aproveite  mais  a  explicação  e  agregue  de  maneira 

expontânea e natural os conhecimentos ali trabalhados.

4.4. Da Opinião dos alunos frente às temáticas  Presentes no Museu.

     Aqui se procurou identificar o que os alunos que tiveram contato com o 

museu acharam de seus temas, sua metodologia, seu ambiente, bem como sua 

facilidade ou não para aprender ou ampliar o que se trabalha em sala de aula. 

Nesta etapa da pesquisa, optou-se por aplicar um questionário, justamente por 

se tratar de um instrumento cultural diferenciado, com temáticas que aguçam a 

38



curiosidade e interesse, onde certamente a grande maioria dos alunos não teria 

tido  acesso  antes  a  este  tipo  de  museu,  sendo  assim,  julgou-se  muito 

importante para dar credibilidade a este trabalho, ter a opinião deste alunos 

sobre o que lá viram e aprenderam, até mesmo para quantificar,  analisar e 

comparar estas opiniões, além de confirmar ou não o que se julgou ser, pelo 

menos  em um primeiro  momento,  o  mais  interessante  no  museu,  que  é  a 

temática ufológica, além claro de outras perguntas relacionadas a metodologia 

e a Geografia. Para tanto, foram aplicados aos alunos 4 questões, sendo elas: 

1.  Dê  sua  opinião  sobre  o  Museu:;2.O  que  mais  chamou  sua  atenção  no  

museu? Justifique sua resposta. 3. Quais temas vistos no museu têm ligação 

com a Geografia? No museu, você teve mais facilidade para entender estes 

temas? Justifique sua resposta. 4. Dê sua opinião sobre a forma de expor os 

temas utilizada pelo museu.  Nestas questões avaliou-se de forma qualitativa, 

visto que estas eram dissertativas, a opinião dos alunos sobre o museu, sua 

metodologia e a percepção de temas geográficos pelos alunos.

     Foram entrevistados 78 alunos, desde crianças a partir de 10 anos de idade, 

passando por adolescentes e adultos no caso do EJA, sendo estes distribuídos 

da seguinte maneira.

TABELA 2: Escolas e quantidades de alunos entrevistados por série.
ESCOLA PERÍODO SÉRIE Nº ALUNOS

1 E.M.E.F. Duque de Caxias – Santa Maria/RS Julho 2006 EJA 3 e 4 4

2
E.M.  João  Frederico  Sanegnago  –  Silveira 

Martins/RS

Novembro 

2006

4º 4
5º 14
6º 9
7º 8
8º 8

3 E.M. Alfredo Lenhardt – Itaara/RS Dez. 2006 5º 31
Total 78

Org.: Samir Kemel - 2006

     Em princípio achou-se que o que mais interessaria os alunos seriam os 

temas relacionados à Ufologia,  por serem bastante diferenciados do que se 

estuda em sala de aula.  No entanto,  as opiniões mostraram equilíbrio entre 

diversos temas, variando de acordo com a faixa etária dos alunos.

     Todos os alunos entrevistados gostaram muito do museu, o achando muito 

interessante,  onde  alguns  mostraram  interesse  em  retornar  mais  vezes  ao 

museu. No que se refere aos temas geográficos, a grande maioria  dos alunos 
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apontaram  o  estudo  dos  planetas,  o  Big  Bang  e  das  eras  geológicas 

principalmente,  sendo que todos afirmaram que no museu o  aprendizado é 

muito mais atraente para eles do que na sala de aula, sendo explicado de uma 

maneira  bastante  acessível  ao  seu  entendimento.  Algumas  respostas 

compiladas dos questionários relacionadas aos temas geográficos que o museu 

trabalha, nos mostram o seguinte:

      Pergunta 3 do questionário: Quais temas vistos no museu têm ligação com 

a Geografia ? No museu, você teve mais facilidade para entender estes temas? 

Justifique sua resposta.

“A parte de como o planeta nasceu.” 

  Aluno de 14 anos da 8ª série da Escola João Frederico Sanegnago – Silveira 

Martins-RS

“A criação do universo. Pois vimos como ocorreu a terra com o Big Bang.” 

Aluno de 14 anos da 8ª série da Escola João Frederico Sanegnago – Silveira 

Martins-RS

“A evolução da espécie humana, os fósseis, os ET’s, os planetas, a nave 

espacial, satélites, etc...pois ele explicou muito bem e tudo é muito simples.” 

  Aluno de 13 anos da 7ª série da Escola João Frederico Sanegnago – Silveira 

Martins-RS

“O espaço, como surgiu as galáxias, as estrelas, a lua, etc.” 

  Aluno de 12 anos da 6ª série da Escola João Frederico Sanegnago

“Os planetas e eu tenho mais facilidade para aprender mais sobre os planetas.” 

  Aluno de 11 anos da 5ª série da Escola João Frederico Sanegnago – Silveira 

Martins-RS

     Sobre a metodologia utilizada pelo museu, muitos alunos expressaram seus 

anseios por ter aulas na escola como às do museu, fato este que demonstra a 

necessidade de proporcionar  ao aluno no ensino em sala de aula,  recursos 
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didáticos/pedagógicos que facilitem sua compreensão, onde para isto,  novas 

formas de ensinar, como as utilizadas pelo museu, são exemplos que poderiam 

ser agregados no ensino formal. 

     Nas respostas dos alunos, notou-se que os temas ufológicos, a maquete da 

evolução da vida na terra  e o módulo lunar,  disputaram à atenção e maior 

interesse dos alunos. Na pergunta número 2 do questionário, onde se procurou 

identificar  o  que  mais  chamou  a  atenção  dos  alunos  no  museu,  algumas 

respostas foram as seguintes: 

“O que mais me chamou a atenção no Museu foi a evolução dos seres vivos. 

Como pode uma pequena célula evoluir para hoje o Ser humano e os animais..”  

  Aluno da 5ª série da Escola Alfredo Lenhardt – Itaara-RS

“O que chamou mais foi os planetas, o módulo lunar, a teoria do Big 

Bang e as partes dos bichos. Porque as coisas que ele explicou foi muito 

interessante mesmo.” 

  Aluno da 5ª série da Escola Alfredo Lenhardt – Itaara-RS

“Me chamou a atenção que cada grão de areia era uma estrelinha.” 

  Aluna da 5ª série da Escola Alfredo Lenhardt – Itaara-RS

“O que mais chamou a minha atenção foi o filme e a nave espacial, eu 

gostei muito desses dois.” 

  Aluno da 5ª série da Escola Alfredo Lenhardt – Itaara-RS

“O que me chamou atenção foi nossa evolução. Porque nos mostra 

como surgimos, como nos formamos para hoje sermos pessoas.” 

  Aluno de 14 anos da 7ª série da Escola João Frederico Sanegnago – Silveira 

Martins-RS

“Eu não achei que a terra foi criada daquela maneira, numa explosão. 

Por causa de suas maneiras, os planetas saindo bem perfeitos. Mas 

sabendo que foi Deus quem o criou.” 
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  Aluno de 14 anos da 7ª série da Escola João Frederico Sanegnago – Silveira 

Martins-RS

“Os ET’s! Por que eles são de outro planeta.” 

  Aluno de série não identificada da Escola João Frederico Sanegnago – Silveira 

Martins-RS

     Analisando de forma mais específica as respostas, série por série, nota-se 

que os alunos da 4º série, gostaram mais da roupa do astronauta, do módulo 

lunar e dos planetas, visto que são alunos por volta de 10 anos de idade, nesta 

faixa  as  histórias  de  ficção  científica  chamam  mais  sua  atenção,  fato  este 

demonstrado pela espontaneidade das respostas. Aqui estes alunos também 

gostaram muito das perguntas que o apresentador fazia durante as explicações.

     Nos alunos da 5º série, num total de 45 alunos, mais de 57% dos alunos 

entrevistados, além dos mesmos interesses dos alunos de 4º série, também 

chamou muita atenção às histórias de extraterrestres e a maquete da evolução 

da  vida  na  terra.  Outro  fato  que  chamou muito  a  atenção  foi  às  respostas 

bastante elaboradas pelos alunos, onde muitos explicaram detalhadamente o 

que viram e gostaram, muitas vezes justificando sua resposta, situação esta 

que não foi detectada nas outras séries.

     Com os alunos de 6º série houve uma mescla de tudo, onde o Big Bang foi 

citado muitas vezes, sendo as respostas bastante curtas e objetivas. Os alunos 

da 7º  e  8º  séries,  talvez  pelo fato  de já  estarem mais  avançados em seus 

estudos em sala de aula, o que mais chamou atenção deles foi as explicações 

sobre a origem e evolução da vida no planeta e suas maquetes, onde também 

as perguntas  indagadoras  feitas  durante as explicações chamaram atenção, 

sendo as respostas da 8º serie bem mais curtas e menos elaboradas do que as 

dos alunos da 7º série.

     Em relação aos alunos do EJA, o que mais chamou a atenção no museu 

foram os quadros e explicações dos povos e culturas antigas, sendo os outros 

temas do museu citados também, destacando-se os planetas, os dinossauros e 

os extraterrestres.
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     Esta segunda pergunta do questionário, visou identificar o que o aluno mais 

interagiu e agregou do que foi  visto, enfim, o que mais interessou ao aluno. 

Todos  os  temas  apresentados  no  museu  foram citados,  porém de  maneira 

geral,  observou-se  que  os  alunos  na  faixa  etária  correspondente  a  4º  e  5º 

séries,  as  histórias  chamam atenção  de forma espontânea,  seja  elas  sobre 

ufos,  dinossauros,  astronautas,  planetas,  onde uma percepção mais simples 

dos temas, desta maneira menos intelectual, encantam aos alunos. Já a partir 

da 6º série, nota-se que as explicações com uma base científica mais explicita, 

chamam mais a atenção, onde de alguma maneira estes alunos necessitam de 

algo  que  comprove  o  que  estão  recebendo  ali,  sendo  esta  uma  das 

conseqüências  do  estudo  das  ciências  na  escola,  ciência  esta  que  requer 

provas  para  validar  os  mais  diversos  fenômenos,  tornando  os  alunos  mais 

intelectuais do que espontâneos, sendo este “ceticismo”  impregnado na forma 

dos alunos perceberem os temas ali apresentados.

     A aplicação do questionário cumpriu seu objetivo proposto, pois através das 

respostas pode-se evidenciar que quem tem contato com o museu tem uma 

forte impressão do que foi visto lá, seja pelo sentido da visão, pois o ambiente é 

bastante  lúdico,  artístico e  colorido.  Pelo  tato,  onde os  alunos podem tocar 

materiais  com  milhares  de  anos.  Seja  pelos  efeitos  sonoros  utilizados  e 

questionamentos feitos durante a apresentação, ou também por suas histórias 

relacionadas  às  abduções,  aparições  ou  culturas  antigas,  sempre  com  um 

fundamento  científico  como  base  para  se  entender  o  que  esta  sendo  dito, 

povoando de maneira muito sutil o imaginário dos alunos, o que se reflete no 

encantamento destes com o que viram ali.

     

5. Considerações Finais
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     Evidenciou-se através de todos os aspectos analisados deste museu, que 

este  se apresenta como rica e eficaz alternativa para instigar  aos alunos o 

interesse pelas ciências,  em especial  a geográfica.  Sua maneira dinâmica e 

interdisciplinar  de  expor  temas  científicos,  relacionando-os  ao  antes 

inexplicável,  proporciona  ao  aluno  o  fascínio  pelo  novo,  o  interessante,  o 

diferente, o curioso, sendo isto indispensável quando se quer formar cidadãos 

autônomos e  reflexivos,  capazes de analisar,  contestar,  indagar,  imaginar  e 

deduzir, e não somente receptáculos mentais de conceitos e conhecimentos pré 

definidos.

     Sua  relevância  cultural,  social,  turístico-econômica  e  principalmente  a 

pedagógica,  foram  comprovados  nesta  monografia,  visto  que  este  museu 

interage  de  forma  bastante  particular  com estes  elementos  constituintes  do 

espaço local e regional, divulgando e ampliando não somente a sua prática, 

mas também o município como um todo.

     Um dos fatores determinantes para o sucesso deste museu, certamente 

reside no fato deste oferecer um ambiente bem distinto da Escola, o que reflete 

o caráter alternativo ou não formal deste museu, o que permite a este na prática 

se  desvincular  de  metodologias  pré  definidas  por  instancias  burocráticas 

superiores, permitindo a busca constante por experiências que visem o novo 

neste sentido, visto que na maioria dos casos, a Escola tal como conhecemos, 

trabalha os conteúdos de uma maneira bem diferenciada, não proporcionando 

em muitos casos ao aluno imaginar, tocar e refletir sobre o que esta sendo dito, 

devido as suas conhecidas limitações no que se refere aos recursos didáticos e 

metodologias que utiliza,  apontando assim a importância deste museu como 

complemento didático/pedagógico desta.

     No decorrer das entrevistas, notou-se o encanto dos alunos quando se 

referiam ao museu, prova esta de que seu contato com este foi  marcante e 

positivo, onde apesar deste museu ser uma instituição não formal de ensino, 

sendo na maioria dos casos mais atrativa para os alunos que a escola formal.

     Nesse sentido, referindo-se a Geografia, mas não esquecendo as demais 

afins,  este  instrumento  cultural  supri  algumas  limitações  do  ensino  escolar 

formal,  como  trabalho  com  telescópios,  as  maquetes  e  a  tão  sonhada  e 
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almejada,  porém  quase  inexistente  interdisciplinaridade,  que  no  museu  flui 

harmônica, indagadora e reflexiva.

     Temas relacionados à parte física da Geografia, como as rochas e o clima 

da terra, bem como a sua gênese; ao meio ambiente; o estudo da Astronomia, 

bem como estudos humanos, como as culturas, as grandes civilizações e sua 

história até o presente momento, passando por sua evolução social, científica e 

tecnológica,  além de seus conflitos como as grandes guerras mundiais,  são 

alguns exemplos de temas diretamente relacionados à Geografia, nos quais o 

Museu contribui para a compreensão dos alunos em relação aos mesmos.

     Uma sugestão de melhorias na estrutura do museu, seria a ampliação da 

parte principal, visto que o espaço físico mostra-se relativamente pequeno para 

comportar seu grande acervo. Também, visando facilitar o acesso ao museu, 

para aqueles que ali vão pela primeira vez, sugere-se a instalação de placas 

informativas do caminho que leva ao museu, com espaços pequenos entre elas 

e  de  forma  contínua  e  bastante  chamativas,  alguns  quilômetros  antes  da 

entrada da rua de acesso ao museu, em ambos os sentidos, tanto na rodovia 

quanto na estrada interna da cidade, bem como o calçamento da estrada de 

acesso ao museu. Também, sugere-se algum tipo de convênio com a UFSM, 

principalmente em seus cursos como História, Biologia e Geografia, fato este 

que proporcionaria rica troca de experiências e possibilidades de pesquisa e 

extensão com o museu, seguindo modelo semelhante aos convênios do museu 

com a UNIFRA. 

     Por fim, muito mais que seus fluxos turísticos, culturais, sua metodologia ou 

acervo, algo muito especial  é proporcionado ao visitante e que somente um 

museu como este, que interage o conhecido e o novo, pode oferecer, que é a 

compreensão da grandiosidade dos processos e mistérios nos quais estamos 

inseridos e com os quais interagimos, bem como uma noção ampla e contínua 

de nossa condição atual.
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