Entre, seu saber
é bem vindo

QUEM SOMOS?
O Instituto Procomum é uma organização da sociedade civil
voltada ao desenvolvimento de tecnologias sociais e metodologias
de aprendizagem e ao estímulo da inovação cidadã.
A busca por formas inovadores e experimentais de informar,
engajar e mobilizar pessoas orienta nosso trabalho.
Apostamos na democracia e no engajamento
comunitário para a reconstrução de dinâmicas sociais,
econômicas e políticas nos territórios.

Apostamos na criatividade
e na potência das comunidades
em rede na construção de soluções
para problemas sociais.

O QUE FAZEMOS?
“A gente escuta e dá um jeito de fazer”

Metodologias de escuta e ativação
de territórios em diferentes contextos
Metodologias participativas para
construção de soluções inovadoras
e protótipos de enfrentamento para
as atuais crises sanitária, econômica,
ambiental e social
Programas de formação em rede
e fortalecimento de empreendimentos
periféricos de impacto social
Programas de formação em rede
e fortalecimento de artistas periféricos
Programas de formação em rede
e fortalecimento de arquitetos para
desenvolvimento de projetos de moradia
de qualidade e de baixo custo (ATHIS)

O QUE QUEREMOS?

um mundo que respeite, proteja e defenda os bens comuns:
seja na natureza, na economia, na ciência, na educação, na tecnologia ou na cultura.

diversidade de gênero, a igualdade racial, a busca por justiça econômica
e a superação da ideia de que a espécie humana é superior às demais.
uma sociedade que esteja estruturada por meio do afeto,
da colaboração e da defesa da vida em todas as suas formas.

acordos de convivência baseados nas múltiplas necessidades, sonhos,

conhecimentos e capacidades de realização.

reconhecimento e respeito às diferenças, em busca de uma
vida plena e potente para todas e todos.

NOSSO JEITO DE FAZER
Com criatividade,
cuidado, diálogo
e alegria;

Aﬁrmando os saberes
de povos originários:
indígenas, caiçaras
e quilombolas;

Com encantamento,
engajamento
e estimulando
os sonhos das pessoas;

Abrindo códigos
e compartilhando
saberes.*

Somando forças com
e a partir das populações
historicamente
sub representadas

*Todas as publicações e metodologias
da organização estão em nosso site:
https://lab.procomum.org/publicacoes/

NOSSOS PROGRAMAS

LAB
PROCOMUM
Comunidades em ação: A inovação cidadã
como ferramenta para promoção do comum.

Aqui é onde a magia acontece e onde testamos e construímos
nossas metodologias. Nosso laboratório cidadão é um espaço
de convívio e produção de conhecimento e fortalecimento
de projetos de impacto social. Um ponto de encontro de cidadãs
e cidadãos “comuns”, fazedores, empreendedores sociais, artistas,
hackers, permacultores, ativistas unidos pelo desejo de encontrar
seus pares e juntos construirmos o futuro que queremos viver.

LAB PROCOMUM
Rede com cerca de 500 pessoas de diferentes expertises
e origens trabalhando juntas em ideias e soluções
Sede de 1200 m² em um bairro central da cidade
de Santos com baixos índices de desenvolvimento humano
20 comunidades de prática organizadas em Grupos
de Trabalho (GTs) ou de Estudo (GEs).
Mais de 100 protótipos desenvolvidos e apoiados
Tecnologia, permacultura, gênero e raça, memória
e ancestralidade, dança, audiovisual, economia solidária,
leituras decoloniais, plantas medicinais, lixo zero,
consumo consciente, mudanças climáticas.
Programação a partir de uma perspectiva prática,
comunitária, contemporânea e interdisciplinar
Metodologias de formação para o fortalecimento
da democracia e da construção coletiva

A COLABORADORA
A aprendizagem e a formação de rede como ferramenta
para a transformação pessoal, social e territorial

A Colaboradora é nossa escola livre. Uma metodologia formativa
do Instituto Procomum cujo método singular alia formação,
colaboração e mão na massa, estimulando a formação de redes e impacto social

A COLABORADORA
Mais de 150 participantes formados ou em formação
Mais de 1000 horas de formações diversas
Aproximadamente 500 horas de mentoria
Visitas e vivências externas e coletivas
Mais de 50 projetos fomentados
03 eixos temáticos: artes e comunidades,
habitação social e empreendedorismo criativo
de impacto social e periférico.

NOSSA HISTÓRIA

2016
LAB.IRINTO:
Evento internacional para escuta e mapeamento
das redes locais de inovação cidadã.
O que aprendemos:
Inovar também é aﬁrmar, mapear e reconhecer as potências
e particularidades do território e as iniciativas já existentes.

2017
Circuito LABxS 2017:
Chamada pública de inovação cidadã
para colocar em prática ideias
e iniciativas para melhorar
a vida das pessoas e solucionar
problemas no território.

O que aprendemos:
Com a experiência do Circuito
desenvolvemos a Maral,
uma metodologia para ativar
uma rede criativa
em territórios diversos.

Circuito LABxS 2017:
Encontros de aprendizagem livre
e troca de saberes do IP.

O que aprendemos:
A aprendizagem livre e a
multidisciplinaridade
surgem como ferramentas para a
consolidação de uma rede criativa.

Mulheres (no plural)
e comum:
Inovação cidadão
feita por e para mulheres.

O que aprendemos:
A escuta, o cuidado e o repertório
como parte essencial de qualquer
atividade e projeto
do Instituto Procomum.

Ocupa LABxS:
Sonhando um espaço cultural.

O que aprendemos:
Escuta e ativação de um laboratório
cidadão para uma ocupação criativa:
prototipagem e mutirão.

2018
Circuito LABxS 2018:
Quando a inovação surge
das demandas e urgências da sociedade.

O que aprendemos:
é preciso sempre ampliar o conceito
e a prática da inovação; as ruas
como lugar de prática diversidade,
luta e criatividade

Colaboradora
Artes e Comunidades
- Primeira Temporada
arte, formação e colaboração
como ferramenta para a ação.

O que aprendemos:
O intercâmbio de conhecimentos
e de produção estética e artística
fortalecem a noção de comunidade
e as relações territoriais.

Residências Artísticas
Artistas do sul global pensando
possibilidades criativas e estéticas
de um laboratório cidadão.

O que aprendemos:
A arte como ferramenta disparadora
de novos imaginários e narrativas
para criar e entender um espaço
de convivência e promoção do comum.

2019
Colaboradora
Empreender e Transformar
- Primeira Temporada:
economia criativa de quem põe
a mão na massa; o empreendedorismo
de quem transforma.

O que aprendemos:
O empreendedorismo e impacto social
podem caminhar juntos;
a inovação e a criatividade nascem
e resistem nas periferias.

LAB Mudanças Climáticas:
Ações e protótipos de inovação cidadã
com soluções para os impactos
causados pelas mudanças climáticas.

O que aprendemos:
Lideranças comunitárias como
protagonistas no apontamento
de soluções para a urgência climática.

2020
Colaboradora
Artes e Comunidades
- Segunda Temporada

Colaboradora
- Empreender e Transformar
- Segunda Temporada

A arte como ferramenta de superação
de um mundo em colapso.

Metodologias do empreendedorismo
periférico são ferramentas
para enfrentamento da crise.

O que aprendemos:

O que aprendemos:

A arte como ferramenta de expansão
do conceito de território; a arte
fornecendo elementos para
a superação das crises.

O modo de fazer do Instituto Procomum
dialoga com o empreender periférico
e a metodologia é aberta à escuta
e diferentes demandas, mesmo
as mais urgentes e desaﬁadoras.

Colaboradora - Athis:
A luta por moradia também
é a luta por moradia digna.

O que aprendemos:
É possível democratizar o fazer
da arquitetura para desenvolver projetos
de habitação que levem em conta
a qualidade das moradias das pessoas.

2021
LAB Memórias Narrativas
e Tecnologias negras
da Baixada Santista:

Territórios Comuns:

Pesquisa - ação para evidenciar
o protagonismo negro na Baixada
Santista.

Agentes criativos co-construindo
novas possibilidades para
um laboratório cidadão em tempos
de crise.

O que aprendemos:

O que aprendemos:

É preciso enfrentar o apagamento
histórico a partir da produção
de tecnologias, obras de arte
e narrativas baseadas na memória
viva da população negra da região.

A possibilidade de reabertura e da
superação das crises a partir de um
circuito de inovação e reocupação
do espaço.

Formação Agentes
Populares de Saúde:

Metodologia
LAB Procomum:

Organização de diferentes atores
da sociedade civil para o
enfrentamento da crise sanitária
e da desinformação.

Potências, saberes, limitações
e fortalecimento como método
e comunidade.

O que aprendemos:

Uma comunidade que defende
e promove o comum com
prototipagens, formações
continua e ampliação de público.

A saúde e o cuidado como
um comum.

O que aprendemos:

SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO
Formação de cooperativas e outras ferramentas
de democracia e justiça econômica para
as redes e comunidades
Atuar em parceria com entes públicos
e privados, prototipando soluções cidadãs
em escala e transformando inovação cidadã
em política pública
Coleta e inteligência de dados
para fortalecimento do espaço cívico

PARCEIROS
Fundação Ford
Conselho Britânico

Unifesp

Open Society Foundations

Innovación Ciudadana (Secretaria Geral Ibero Americana)

Zaragoza Activa
Santa LAB

Ibirapitanga

VIC

Global Innovation Gathering

MediaLAB Prado

Creative Hubs Academy

Proac

Anima Lab – São Judas
Athis na Baixada

Facult

SAIBA MAIS
contato@procomum.org
https://lab.procomum.org/
procomum.org
Instagram
Facebook

