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O que é ativismo?

É uma estratégia que persegue alguma 
transformação efetiva da realidade

mediante a difusão de uma determinada 
mensagem e sua propagação através do 
“boca a boca”.



O que é ciberativismo?

É uma estratégia que persegue alguma 
transformação efetiva da realidade

mediante a difusão de uma determinada 
mensagem e sua propagação através do 
“boca a boca”

mediada e multiplicada pelos meios de 
comunicação e publicação eletrônica 
pessoal.



O que é ciberativismo?

"Fazemos ciberativismo quando publicamos 
na rede — em um blog ou em um fórum —  
esperando que os que lêem avisem aos 
outros, entrelaçando seus próprios blogs 
ou recomendando-lhes a leitura por outros 
meios, ou quando enviamos um e-mail ou 
um SMS para outras pessoas, na esperança 
de que o reenviem à sua lista de contatos." 



O que é ciberativismo?

"Por isso estamos todos enredados no 
ciberativismo. O está um escritor que quer 
promover seu livro, um ativista social que 
quer converter um problema invisível em um 
debate social, a pequena empresa com um 
produto inovador que não pode chegar à sua 
clientela, ou o militante político que quer 
defender suas idéias."



Mas como fazer isso?

Se quereremos propor alguma ação coletiva, 
nossa causa precisa da adesão de outras 
pessoas.

Mas para que consigamos essa adesão, 
algumas questões importantes...



O que temos que conseguir dizer?

...que individualmente, temos pouca força

...mas que, por sermos muitos, ao nos 
unirmos, ao nos somarmos, somos fortes.



Então, que fazer?

Nos articularmos enquanto "muitos", para 
que consigamos nos somar. 

Só assim, nosso ativismo, potencializado, 
poderá ajudar a transformar a realidade.

Temos que conseguir que todos e cada um 
se tornem multiplicadores.

Temos que conseguir convidar a todos e 
cada um a serem sujeitos da mudança 
que queremos ver no mundo.



O que é fundamental esclarecer?

Para qualquer ativismo (inclusive o ciber) é 
fundamental ter clareza:

Quem somos?

Qual a nossa causa?

Por que temos que nos mobilizar?

O que temos que exigir como resposta?

A quem temos que fazê-lo?
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