
LAB PROCOMUM 
Imagine um laboratório com 
ofi cinas e espaços de convívio 
para artistas, criadores, fazedores 
e curiosos que queiram testar 
protótipos e desenvolver projetos 
de impacto social. Onde as pessoas 
sejam estimuladas a trabalhar em 
rede e a colaborar umas com as 
outras, formando comunidades e 
compartilhando sonhos. Assim é o
Lab Procomum, o laboratório 
cidadão do Instituto Procomum,
um espaço autogerido e com 
regras construídas coletivamente; 
isso é o comum para nós.

Somos um centro cultural com uma 
programação construída de baixo para 
cima, através dos Grupos de Trabalho e 
Estudo (GTs e GEs) e da Colaboradora,
nossa escola livre, gratuita e colaborativa.

UM MUNDO 
COMUM 
ENTRE OS 
DIFERENTES 
É POSSÍVEL!
Construir um mundo em que pessoas 
diferentes sejam capazes de conviver 
umas com as outras e de gerar soluções 
criativas para os graves problemas 
sociais de nosso tempo é o que move
o Instituto Procomum.

UMA CIDADE 
INTELIGENTE
NÃO SE FAZ 
SEM SUA GENTE!
No Lab Procomum tem biblioteca, 
rádio, hacker e makerspace, 
espaço de ensaio, de trabalho 
coletivo pra gente construir 
juntes a cidade que queremos.
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lab.procomum.org

LAB PROCOMUM,
LABORATÓRIO
CIDADÃO NA
BAIXADA
SANTISTA

A GENTE 
ESCUTA 
E DÁ UM 
JEITO DE 
FAZER!

AQUI É LUGAR DE 
alegria e afetividade:
tem de ser divertido;

coragem: para criar e mudar
o que precisa ser mudado

cuidado: conosco, com 
os outro e com o planeta;

generosidade: uma mão 
estendida vale mais que um 
punho cerrado;

reciprocidade e redistribuição:
buscamos trocas justas
e potentes;

FAZER 
DIFERENTE
colaboração: fazemos 
juntos e tecemos redes; 

compartilhamento:
conhecimento livre 
e recursos distribuídos

diversidade de gênero e raça:
respeitamos as diferenças;

escuta atenta:
estimulamos o diálogo 
e a linguagem do eu;

narrativas e documentação:
contamos histórias e 
mostramos o código.

ENTRE, SEU 
APOIO E SABER 
SÃO BEM-VINDOS
Acesse lab.procomum.org
para conferir a programação 
do Lab Procomum ou escreva 
para contato@procomum.org. 
Temos uma campanha de 
fi nanciamento recorrente na 
plataforma Catarse que é 
essencial para garantirmos a 
manutenção do nosso projeto. 
Acesse nosso site e saiba como 
você pode contribuir com 
nossa sustentabilidade.




