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Que rumo teria tomado a história se não tivessem levan-
tado as suas vozes? Mesmo os movimentos que falham 
nos seus principais objetivos deixam marcas nas socie-
dades, e vão sendo visíveis ao longo do tempo. Muito do 
nosso futuro enquanto comunidade está nas nossas 
mãos. Não devemos subestimar o poder das pessoas 
individualmente quando estas se encontram frustradas 
e, ao mesmo tempo, determinadas. A História mostra- 
nos a força que podemos ter unid@s, se estivermos 
dispost@s a usá-la. Ter uma ideia e um objetivo é o 
primeiro passo. O resto vai-se construindo.

Portanto, ser ativista é ser interveniente e resiliente. É 
acreditar, mesmo quando não sentimos motivos de 

grande esperança. É ser perseverante e corajos@. É 
ter um maior sentimento de comunidade. É não 
compactuar com as injustiças das quais se está 
consciente e não se remeter ao silêncio. É lutar e 
re-imaginar um futuro melhor e mais justo para 
tod@s.

Este é o contributo que tod@s precisamos de dar 
para lutar pelo nosso presente, quando as alterações 
climáticas já se começam a fazer sentir em todo o 
globo, e pelo nosso futuro, que está a ser compro-
metido pelo nosso estilo de vida e respetivos métodos 
de produção.

Justiça climática é justiça social.

Os ativistas pretendem dar visibilidade e voz a uma 
causa, a um ideal, e sentem uma certa urgência em 
tornar os dados disponíveis claros para tod@s e fazer 
com que as pessoas se envolvam numa determinada 
causa, sendo neste caso, o combate às alterações 
climáticas. Ser ativista implica dedicar uma parte do 
seu tempo a uma causa. Um ativista é, portanto, 
alguém com disponibilidade e vontade para ser 
agente de mudança, de uma transformação da 
realidade existente. Um ativista expõe/mostra que 
existe efetivamente um (ou mais) problema(s), mas 
que também existem soluções/ alternativas.
Apresentam assim propostas com uma mudança 
positiva para a sociedade como um todo, para um 
bem maior. Tornam esses problemas em assunto de 
conversa e colocam-nos na agenda política.
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“

“Não é apenas cortar emissões, é uma questão de 

justiça social. Uma luta de tod@s, que deve ser 

feita por tod@s”

B, 19 anos

É como se a 

normalidade fosse 

um fluxo, e o 

ativista é aquela 

pessoa que vem e 

interrompe esse 

fluxo para ver se o 

caudal pode ir 

noutra direção” 

J, 38 anos

O QUE 
É SER 
ATIVISTA?

As práticas ativistas podem ser diversas: tanto podem 
consistir em petições, protestos e campanhas, como 
também em modos alternativos e informais de 
educação, uma promoção de novos estilos de vida, 
repensar narrativas e fazer investigações de condições 
de opressão.  A receita para um movimento social é 
existir uma liderança, um grupo com uma ideia forte 
partilhada e acesso aos recursos certos. 

Talvez pelo facto de vivermos numa sociedade tão 
individualista nos esqueçamos da nossa força coletiva, 
porém, os movimentos sociais têm um papel extrema-
mente importantes na mudança das sociedades. 
Podemos concluir isso olhando e analisando a História 
do ser humano ao longo dos séculos: se o povo não 
tivesse saído (e não saísse ainda) à rua para lutar pelos 
direitos das mulheres, pelos direitos LGBT, pelos direitos 
indígenas, ou, no nosso país, no dia 25 de Abril de 1974 
pela nossa liberdade, como seriam as sociedades 
contemporâneas?

“Deve-se 

tentar trans-

mitir que o 

ponto nº1 do 

ativismo 

somos nós 

próprios” 

C, 24 anos




