10
DIFICULDADES
E PROPOSTAS
DE SOLUÇÕES OU
ALTERNATIVAS

O ativismo engajado pode ser muito cansativo e

Desmotivação → lembra-te que ainda existem muitas

desgastante; fácil chegar a um burnout → encontrar

lutas a serem travadas e muito trabalho por fazer.

um equilíbrio e cuidar de nós próprios é importante.

Estamos longe do objetivo e há imensos tipos de ação a

Reservar tempo para fazer coisas que nos dão gosto, nos

que podemos recorrer.

descansam e tranquilizam. Meditar pode ser um
método muito positivo neste sentido. Podes até neces-

Chegar aos mais velhos e a pessoas que não estejam

sitar de uma pausa e não tens de te sentir mal por isso.

tão sensibilizadas para o assunto → investir em reporta-

Aﬁnal, somos tod@s human@s.

gens e séries televisivas em canais genéricos. Fazer
sessões de cinema em casa e na tua área de residência.

Saber como comunicar → fazer uma análise do que se

Organizar debates públicos. Apresentar estudos cientíﬁ-

passa à nossa volta, saber o que interessa ao outro. Falar

cos de diversas fontes. Apresentar também exemplos

de questões locais e próximas para envolver as pessoas.

próximos das pessoas ou nossos que sejam um reﬂexo

Estar disponível para ouvir o outro. Manter as discussões

das mudanças climáticas no nosso território.

saudáveis e saber também quando parar, não insistir.
Normalização do caos/ crise e conformismo → alertar
Manter a saúde mental. Sentimentos de ansiedade

para os perigos que irão bater às suas portas, tornar este

e/ou frustração. Lidar com crítica → transformar essas

tema mais pessoal falando das suas próprias condições

emoções negativas em luta, em ação. Falar com outras

de vida e d@s seus/suas eventuais ﬁlh@s, sobrinh@s,

pessoas que passem por isso também, com familiares,

net@s, e por aí em diante, que serão comprometidas. Por

amig@s, professor@s. Encontrar um espaço de confor-

vezes, só adaptando o discurso ao mundo de cada um é

to, uma rede de apoio emocional e eventualmente falar

que se faz entender a gravidade de uma questão.

com algum proﬁssional de saúde mental. Como já
mencionado, é perfeitamente natural sentires estas

Ativismo online/ de sofá diﬁculta a mobilização de

Após as várias conversas com @s ativistas entrevistad@s, foram-nos apresentadas algumas adver-

emoções, e não deves ter receio ou sentires-te inibid@

pessoas → em tempos de pandemia, pode-se sempre

sidades neste processo do ativismo. Este capítulo pretende expô-las e apresentar sugestões de

para pedir ajuda ou apoio. Mais uma vez, não te sintas

apostar em alternativas criativas, nomeadamente o que

como contornar esses mesmos obstáculos. Algumas destas questões já terão sido abordadas ao

mal se sentires que precisas de te afastar durante um

diz respeito ao artivismo. Fora de tempos de pandemia,

longo do Guia, mas aqui pretendemos desenvolvê-las de forma mais detalhada e especíﬁca.

período de tempo.

pode-se optar por organizar ações diferentes, mais

Existirão, certamente, outros meios a que recorrer, porém, estas são as nossas propostas.
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interativas (ex: quizzes, concursos).
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“

Ter uma comunidade, sentires que tens pessoas
contigo nesse propósito é muito importante”

T, 21 anos

“

Uma das soluções para a ansiedade é a
organização coletiva – rompe um pouco a
sensação de desalento”
Falta de apoio/ desvalorização do assunto por parte

todas as outras, está prestes a ﬁcar sem aquilo que mais

dos políticos → continuar o trabalho de pressionar.

dá por garantido. Portanto, é uma questão de tentar

Ocupar as ruas e o espaço público através de manifes-

apelar ao lado mais humano e empático de cada um,

tações e petições, por exemplo, mostrando as vontades

mostrando os impactos que já estão a ser constatados

de

atualmente.

A, 21 anos

Chegar aos tomadores de decisão por existirem

as suas pequenas ações podem fazer ao ﬁm de uma

“

muitos interesses por detrás → descobrir e desmas-

semana, um mês, um ano. Feedback positivo dá

carar esses interesses e mostrar à população, local ou

motivação para que se continue.

M, 24 anos

muitos.

Sensibilizar

os

políticos

para

estes

problemas sérios. As pessoas no poder têm, necessariamente, de seguir as vontades da população. É uma

Pré-disponibilidade das pessoas a fazer mudanças →

questão de nos fazermos ouvir.

incentivar a pequenas mudanças em primeiro lugar e
celebrá-las a cada passo dado. Comunicar o impacto que

geral, de que modo esses interesses comprometem o
bem-estar comum. Isso irá gerar indignação, que

Ideia de que por ser jovem, não sabe o que anda a

poderá reverter para ação.

fazer → reconhece que ainda terás muito a aprender.
Aﬁnal, o mundo está em constante mudança. No entan-

Isto não é um sprint, é uma corrida de estafetas”

“

Criação de consciência coletiva → as alterações

to, as gerações mais novas são as que têm mais fácil

climáticas são um problema de todos, não dos ativistas

acesso a informação e as mais formadas em relação às

Os políticos têm de ser pressionados. Eles vão

ambientais. É a nossa casa que está a ser comprometi-

anteriores. Faz por te manteres atualizad@, mas não

da. O ar que respiramos, a água que bebemos, o calor

deixes que esse discurso te deite abaixo. Tod@s foram

atrás do povo”

do Sol que sentimos. A espécie humana, para além de

jovens um dia.
C, 24 anos
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