
ACT101 
CONCEITOS BÁSICOS 
DE ATIVISMO



ATIVISMO, AÇÕES, EVENTOS
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▪ Distinguir ação de evento

▪ Capacitar Ativistas – preparam ações

▪ Foco em ações, não em eventos, reuniões, 
formações, ...
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AÇÃO
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EVENTO

Não responde
diretamente a 
uma situação que 
necessita de 
resposta

Não combate
diretamente esse
problema

Não tem um alvo, 
não tem 
ativistas, tem 
participantes.
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Formação, workshop, apresentação de relatório, palestra, 
acampamento de formação, etc. 



EVENTO
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PARTICIPANTES

MOMENTO INTERO

SEM ALVO

AÇÃO

ATIVISTAS

MOMENTO PÚBLICO

COM ALVO





Vamos falar de ação
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- Já organizaste alguma ação? Qual? -

- Em que tipo de ação já participaste? -

- Que tipos de ação conheces? -
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▪ Manifestações
▪ Concentrações
▪ Banner drops
▪ Skywriting
▪ Piquete
▪ Bloqueios
▪ Vigílias
▪ Motorcadas
▪ Sit-in
▪ Media jacking
▪ Brandalism 13

▪ Walk-outs
▪ Greves
▪ Greve geral
▪ Boicote de consumo
▪ Lockout
▪ Discursos
▪ Boicotes
▪ Desobediência civil
▪ Obstrução
▪ Ocupação
▪ Greve de fome



Vigília
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Die-in; Sit-in
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Boicote
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AÇÃO DIRETA

Agimos coletivamente, sem 
entregar nosso poder a um 
intermediário

Ao invés de nos dirigirmos a 
outros para fazer mudanças por 
meio de votos ou grupos de 
influência, procuramos mudar a 
dinâmica do poder diretamente.
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BLOQUEIOS

Função comunicativa
pública e simbólica

Função de 
interferência direta
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AÇÃO DE MASSAS
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MEDIA JACKING

“Show, don’t tell”

Interferência 
narrativa

Utilizando os meios
existentes, que 
queremos subverter
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CULTURE JAMMING

Intervenção cultural que 
altera uma marca ou meme 
para fazer uma 
declaração política 
subversiva.

Sociedade visual e de 
hábito

Assimilação narrativa
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Quando saber se uma ação teve sucesso?
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EFICÁCIA
Se o resultado da ação
se aproxima das 
reivindicações ou
objetivos definidos.

IMPACTO
Se contribuiu para o 

acentuar da 
centralidade do 

problema em questão. 

Se conseguiu alcançar 
uma audiência mais 
larga, mobilizar mais 
pessoas
ALCANCE

Se conseguiu perturbar 
o business as usual, as 
instituições, eventos 

ou pessoas alvo.  

INTERFERÊNCIA



PODEMOS PENSAR ALGUNS PRINCÍPIOS A TER EM 
CONTA SEMPRE QUE PENSAMOS UMA AÇÃO

E PARA ISSO?
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“BRAND OR 
BE BRANDED”

”SHOW, 
DON’T TELL”

FORÇAR 
DILEMA DE 
DECISÃO

TORNAR O 
INVISÍVEL EM 
ALGO VISÍVEL

(video)

PENSAR 
NARRATIVAMENTE

FALHAR, 
APRENDER,
MELHORAR



30





ORGANIZAÇÃO
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▪ Queremos começar a envolver-nos mais, a organizar, a
fazer ativismo - esta necessidade ou desejo muitas
vezes nasce de observarmos as injustiças à nossa volta,
de participarmos em manifs, ou eventos.

▪ Avançar, ou envolver-se mais significa, por regra, um
maior aprofundar dos nossos conhecimentos, capacidades,
mas também deve significar uma maior coerência das
nossas ideias.
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▪ Desta forma, podemos pensar que a nossa prática nos vai 
sempre levar à teoria, ou seja, a um encontrar das 
ideias que sentimos, postas por palavras, colocadas em 
sistemas de pensamento explícitos. 

▪ TÁTICA – ESTRATÉGIA – AGENDA POLÍTICA - IDEOLOGIA
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GERINDO ESPAÇOS 
E EXPECTATIVAS
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▪ Qual o espaço onde estamos? Onde queremos estar?

▪ Diferentes espaços / momentos de organização (coletivo,
ação, campanha, plataforma, partido, etc.)

▪ Têm modos de funcionamento diferentes – saber onde estou e o
que esperar do espaço – para fazer corresponder às nossas
espectativas do que vou fazer

▪ Para procurar outros espaços, ou para saber o caminho

▪ Podem convergir em certos espaços ou moemtnos - mesmo com
visões diferentes do mundo, podem cruzar as suas agendas
políticas).
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OBRIGADO!
QUESTÕES, COMENTÁRIOS?
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