LABORATÓRIO

URBANO
Feira GAIOLA ATMOSFÉRICA /
FANZINADA
O Laboratório Urbano é a materialização física de um processo que se
abr 2017
inicia em 1997 com a criação do OFICINATIVA, proposta empreendedora
de investigação, intercâmbio, produção e prestação de serviços em Arte, Cultura
e Educação não formal / informal – e muitos outros temas conectados de maneira interdisciplinar.
Ao longo dos anos foram sendo desenvolvidas parcerias e projetos com pessoas e grupos / coletivos da
região do ABC paulista, onde está localizada nossa base, e também de outras partes do estado de São
Paulo, do Brasil e do mundo, para chegarmos a etapa atual de diálogo e interação com a sociedade. E
estamos bastante contentes com os resultados alcançados e os aprendizados assimilados.

Hoje dinamizamos um espaço sociocultural na cidade de Santo André, propomos, participamos e
apoiamos ações em outros nas demais cidades vizinhas e estamos revitalizando uma pequena chácara
em Ribeirão Pires para os mesmos fins (o Laboratório Rural). Temos nos inspirado e influenciado por
diferentes experiências das Economias e Culturas Solidárias, Criativas e Colaborativas para manter
nossa estrutura e nossa intensa programação. Assim, compartilhamos como recursos:
As ações internas e externas tem sido pensadas e realizadas em rede – buscamos intensificar nossas
alianças todo o tempo – com diferentes parceiros. Alguns deles são:
- QUINTAL ITINERANTE (www.facebook.com/quintalitinerante)
- Rádio Comunitária Pérola da Serra (www.radioperoladaserrafm.com)
- COMIDA DE QUINTAL (Maria Dias, www.facebook.com/mariajose.dantasdias)
- Expresso Baianista (William Alegria, www.facebook.com/william.dossantoscosta.969)
- Casa Viva Lilás (www.facebook.com/casavivalilas)
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- Ativismo ABC
(www.facebook.com/casadalagartixapreta)
- Ponto de Cultura Sarau na Quebrada
(www.facebook.com/Ponto-de-cultura-Sarau-naQuebrada-1570988989628678)
- Terças Autorais MultiCulturais
(www.facebook.com/Rimar-Produções113798545369439)
- Cultura AfroIndígena nas Escolas
(www.facebook.com/culturaafroindigena)
- Arte Moderna e Contemporânea
(www.facebook.com/artemodecontemporanea)
Essa rede regional deu origem ao Guia de Manifestações Culturais do ABC que é atualizado todos os
anos e fica disponível em www.slideshare.net/oficinativa/guia-de-manifestaes-culturais-do-abc-jul-2017.
Como espaço incubador de experiências e criações , destacamos as seguintes:
- CineClube Itinerante CIDADÃOS ARTISTAS;
- Restaurante Cultural COZINHA DA GRACINA;
- Escola de Folclore / Núcleo ABC da Comissão Paulista de Folclore;
- ABC da Moda Afro;
- Núcleo de AfroNarrativas HADITHI NJOO;
- Hostel Cultural CASA SINESTÉSICA.
E muito mais coisas acontecem e vão acontecer a partir desse nosso território sagrado e estimulador,
aberto constantemente às boas ideias e energias humanas.
Abaixo, algumas referências e registros de nossas atuações pelo mundo.
Vídeos
- www.youtube.com/watch?v=FMlawsm0ln8
- www.youtube.com/watch?v=gx76nP0ChoU&t=43s
- www.youtube.com/watch?v=Iy2L60oO1_o&t=5s
Áudios
- www.podomatic.com/podcasts/oficinativa/episodes
/2014-02-25T16_54_01-08_00
Escritos
- www.slideshare.net/oficinativa/revista-marembol-1
- www.slideshare.net/oficinativa/revista-canto-negro-2

AfroEscola Laboratório Urbano
responsável: Carlos Rogerio
Avenida Atlântica, 904, Valparaíso
Santo André, SP, CEP 09060 001
(11) 4425 4458, projetooficinativa@hotmail.com
www.facebook.com/carlosrogerio.amorim
www.oficinativa.org (um pouco desatualizado)

Mapeamento regional
anualmente atualizado

