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Banda Andróid reunida 
com a equipe do Ecomuseu 
Ilha Grande

ECOMUSEU ILHA GRANDE REALIZA EVENTO 
CULTURAL PARA COMUNIDADE LOCAL
Evento é mais uma iniciativa de integração e encontro com a diversidade
O EcoMuseu Ilha Grande abriu as portas mais uma 
vez para a comunidade. No último dia 4, foi reali-
zado o "Ecomuseu de grande novidades" com um 
tributo a Cazuza feito pela banda Andróid. O evento 
teve parceria da Associação de Moradores da Vila 
Dois Rios que disponibilizou transporte para outras 
comunidades da Ilha Grande irem ao show e pudes-
sem conhecer um dos espaços culturais da UERJ. 

Segundo a museóloga da unidade, Viviane Ribeiro, 
a importância deste evento é promover o acesso a 
cultura e sua diversidade para as comunidades da 
Ilha Grande, num lugar com dificuldades de acesso a 
lazer e espaços culturais. "Utilizar o Centro de Con-
vivência como espaço de recuperação da memória, 
integração e difusão cultural é um compromisso do 
Ecomuseu Ilha Grande e é papel da Universidade 
levar esta diversidade cultural para todos", disse a 
museóloga. "Foi um momento de integração cul-
tural entre diferentes comunidades que tiveram a 
oportunidade de conhecer o Centro de Convivência 
da Vila Dois Rios e parte das ações que o Ecomig 
tem desenvolvido", continuou.

Em março desse ano, foi lançado o "Festival Cultu-
ral" na Vila Dois Rios, com a proposta de aproximar 
e integrar o museu às comunidades locais, acadêmi-
cas e visitantes a partir das relações socioculturais, 
já que o museu é um espaço de pesquisa, produção 
do conhecimento, transformação social e também 

lazer e entretenimento.  O objetivo é ter uma pro-
gramação cultural uma vez por mês no Centro de 
Convivência da Vila Dois.

Criado em 1938 como cassino com o objetivo de ser 
um clube recreativo para os funcionários do presí-
dio na época da Colônia Correcional de Dois Rios e 
posteriormente Colônia Agrícola do Distrito Fede-
ral, o espaço era um lugar onde realizavam festas, 
shows e jogos para os funcionários e suas famílias. 
A ideia é recuperar esta função como uma opor-
tunidade para que as comunidade isoladas da Ilha 
Grande possam ter acesso a lazer e o encontro com 
a diversidade cultural brasileira. O evento "Ecomu-
seu de grandes novidades" é mais uma iniciativa de 
integração e encontro com esta diversidade. 

O Ecomuseu Ilha Grande é uma unidade da Sub-Rei-
toria de Extensão e Cultura da UERJ, voltada às ativi-
dades de preservação, pesquisa e divulgação do meio 
ambiente, da história e da vida sociocultural da ilha. 
É constituído por quatro núcleos: Museu do Cárcere, 
Museu do Meio Ambiente, Parque Botânico e Centro 
Multimídia. Sendo um conceito de museu cuja a base 
conceitual não é o objeto, como nos museus tradicio-
nais, mas sim o espaço territorial que visa a resignifica-
ção de comunidades que desejam valorizar e dinamizar 
suas relações com o espaço, o tempo e o patrimônio de 
forma integrada a memória territorial e patrimonial da 
região ressaltando a preservação e qualidade de vida. 
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