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RESUMO: A pesquisa se concentra na relação entre as redes sociais e o 
ciberfeminismo, analisando as narrativas de mães feministas candidatas às 
eleições de 2018 que realizaram cibercampanhas em suas FanPages do 
Facebook. O objetivo é estudar os meios e modos pelos quais as narrativas de 
mães ciberfeministas se constroem nas redes sociais, atentando para seus 
limites e potências, além dos discursos que constroem. A pesquisa investigará 
as redes sociais como facilitadoras da articulação e empoderamento cidadão, e 
do uso desse ambiente para promover conexões com impacto nos processos 
democráticos, como o ciberativismo e o ativismo digital para garantia de 
direitos.  Num primeiro momento, há uma análise da estrutura e do potencial 
desses ambientes digitais para gerar novas narrativas, e do ciberfeminismo de 
Donna Haraway como teoria precursora e fértil para utilizar as novas tecnologias 
de modo político pelas feministas. Em seguida, será utilizada bibliografia para 
traçar um cenário da maternidade dentro do feminismo e contextualizar a 
participação e representatividade das mulheres no campo político partidário 
brasileiro em 2018. A partir de uma pesquisa no Facebook de quatro candidatas 
brasileiras que utilizaram a pauta da maternidade nas eleições de 2018, procura-
se observar as narrativas feministas maternas durante a cibercampanha 
realizada por elas, utilizando como metodologia a netnografia. Espera-se com a 
pesquisa conhecer as narrativas das mães feministas nas redes sociais em 
relação às suas candidaturas políticas, além de compreender potências e limites 
do impacto desse ambiente virtual e do feminismo contemporâneo para esse 
movimento de mulheres mães, articulando-se desde o ativismo digital até a ação 
político partidária. Com isso, a pesquisa contribui para as referências acerca das 
novas narrativas feministas de redes sociais e do ativismo digital materno, 
maternidade dentro do feminismo contemporâneo, das relações entre gênero e 
política, numa intersecção que coloca a comunicação participativa e as TIC’s 
como fio condutor entre esses pontos analisados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: NOVAS NARRATIVAS; ATIVISMO DIGITAL MATERNO; 
FEMINISMO E MATERNIDADE; MATERNIDADE E POLÍTICA; 
CIBERFEMINISMO. 
 


