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RESUMO 
Este artigo é uma reflexão sobre as lutas feministas na 
contemporaneidade, destacando a contribuição das novas tecnologias 
de informação e comunicação (NTICs), sobretudo das redes sociais 
digitais em torno das emancipações das mulheres. Em que pesem suas 
limitações, essas mídias digitais se destacam por possibilitarem a 
constituição de um espaço alternativo e complementar aos tradicionais 
da espera política, ao mesmo tempo que se constitui em ferramenta 
política facilitadora da propagação de pautas e de mobilizações 
feministas. De modo que, pode ser observado na articulação em torno 
das últimas mobilizações. Este texto busca contribuir para o debate 
acerca do ciberfeminismo enquanto ferramenta política de mobilização 
a partir do diálogo com a bibliografia pertinente, por meio de uma 
abordagem qualitativa. 
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ABSTRACT 
This article is a reflection on contemporary feminist struggles, 
highlighting the contribution of new information and communication 
technologies (NICTs), especially digital social networks around women's 
emancipation. Despite their limitations, these digital media stand out for 
enabling the constitution of an alternative and complementary space to 
the traditional ones of political waiting, at the same time that they 
constitute a political tool that facilitates the propagation of feminist 
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agendas and mobilizations. So, it can be seen in the articulation around 
the last mobilizations. This text seeks to contribute to the debate about 
cyberfeminism as a political tool for mobilization from the dialogue with 
the relevant bibliography, through a qualitative approach. 

 
Keywords: Feminisms; Social networks; Cyberfeminism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste momento, em que grande parte do mundo ensaia a sua nova normalidade, o 

Brasil, na contramão, vive a incerteza de vacinas e discute o uso de remédios ineficazes no 

tratamento da covid-19. A pandemia do coronavírus exigiu/exige distanciamento e isolamento 

social, o que provocou adaptações no cotidiano, e, tornou-nos ainda mais dependentes dos 

novos meios de comunicação e informação tecnológicos e da própria internet. Não à toa, que 

por meio destes tem havido as mais diversas articulações, sendo possível destacar o aumento 

do uso das redes socias em manifestações, interessando aqui as realizadas por mulheres, 

centradas nos mais diversos problemas que assolam a vida real, e que as impactam de 

diferentes maneiras dependendo dos marcadores socias considerados.  

Contudo, é notório isto que denominamos de ciberfeminismo ocorre antes mesmo do 

atual contexto pandêmico. É possível destacar já nos anos de 1990 a criação de blogs voltados 

para a discussão de questões e pautas de interesses femininos, porém, é a partir de 2011 com 

a Marchas das Vadias no Canadá que essa articulação entre o espaço virtual e o espaço público 

tradicional ocorre de maneira mais expressiva, com a diluição das fronteiras geográficas; e no 

Brasil, principalmente com as manifestações de junho de 2013, em 2015 com o boom feminista 

e o #elenão de 2018.  

Em partes, essa articulação e a ultrapassagem de fronteiras se explicam em razão das 

mídias sociais digitais se apresentarem enquanto ambiente possivelmente mais democrático e 

descentralizado do ponto de vista do poder; e por outro lado, em razão da existência de 

diversos dispositivos constitucionais e legais que passam a ser reconhecidos como valores 

democráticos (HABERMAS, 1997) e que ultrapassam as fronteiras nacionais (FRAZER, 2009), 

dentre outros com a finalidade de reparação histórica entre os atores socias, e que têm guiado 

as ações dos feminismos contemporâneos em torno do reconhecimento de uma diversidade 

identitária, da ressignificação dos papéis sociais, mas principalmente do feminismo enquanto 

movimento social que se conecta mundialmente e que compreende a necessidade de 
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reconhecer as diferenças que o compõe para enfrentar as questões estruturais que as oprimem 

(BOGADO, 2018).  

Bem, pautado nessas conexões que o presente texto se propôs a algumas reflexões 

sobre as lutas protagonizadas por mulheres na contemporaneidade: Sobre o papel do 

ciberfeminismo para os movimentos feministas na atualidade, há efetivamente uma nova 

forma de mobilização feminista, ou este apenas se constitui enquanto ferramenta política que 

facilita a propagação de pautas e de mobilização? E em que pesem as suas limitações, até que 

ponto ele abala as estruturas do colonialismo, considerando as possibilidades que essa 

articulação permite, sobretudo no que tange à ruptura com narrativas e padrões hegemônicos? 

Destarte, sem o intuito de apresentar respostas fechadas para essas indagações, e sim 

contribuir para este debate por meio do diálogo que se buscou estabelecer com a literatura 

pertinente, por meio de uma abordagem qualitativa, que ao longo do texto que segue se discute 

as lutas feministas e da associação recente destas com o ciberfeminismo enquanto ferramenta 

política de mobilização.  

 

2 A PERSPECTIVA DOS MOVIMENTOS DE MULHERES 

 

De múltiplas formas, e por diversos autores e autoras tem-se refletido acerca do 

ativismo político das mulheres, principalmente a partir da década de 1960 como assinala Castro 

(2020), quando se tem uma construção mais robusta e potente dos movimentos feministas em 

oposição combativa às disparidades existentes nas relações entre mulheres e homens.  

Nesse aspecto, pode-se dizer que a razão, a força motriz das lutas feministas enquanto 

movimentos sociais encontram-se no combate daquilo que se conhece por 

subordinação/dominação feminina (BOURDIEU, 2019; SAFFIOTI, 2011; BEAUVOIR, 2019), isto 

é, gira em torno da busca pela equidade de gêneros, porém, está não se assemelha à proposta 

da vertente liberal do feminismo que é difundida dentro do próprio movimento por um grupo 

de mulheres, bem como é apresentada “por grande parte da mídia tradicional” (CASTRO, 2020, 

p. 461) como se a solução fosse para essa questão. Aliás, em crítica à essa proposta que o 

manifesto feminista de Arruzza; Bhattacharya e Fraser (2019) se insurge, pois, compreendem 

que a luta feminista não deve ser pautada apenas em uma equidade de oportunidades 

econômicas, posto existirem outros marcadores sociais importantes, como a raça. 
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A esse respeito, independente da linha teórica que se utilize para compreender a origem 

do que Saffioti (2011) chamou de opressão/dominação de gênero e que Bourdieu (2019) 

denominou de dominação masculina, o entendimento dessas raízes de exploração social e 

econômica das mulheres, que Gonzalez (2020) ao observar a condição das amefricanas e das 

ameríndias da américa latina assinala como sistema patriarcal – racista, foi perpetuado na 

sociedade como um processo natural, biológico, próprio da condição de vulnerabilidade do ser 

mulher (BEAVOUIR, 2019). E a partir deste centro, diversas discussões são pautadas, em que se 

busca refletir e ressignificar o ser mulher na sociedade, inclusive partindo do entendimento que 

ao gênero se entrecruza a condição raça/etnia e classe (AKOTIRENE, 2018; DAVIS, 2018; 

GONZALEZ, 2020; RIBEIRO, 2019). 

Vale mencionar que ao longo da história da humanidade é possível destacar diferentes 

momentos em que essa dominação masculina tem servido como justificativa para disciplinar o 

ser mulher, sobretudo a partir do controle de seus corpos e da não remuneração do trabalho 

feminino doméstico (BOCADO, 2020) como bem assinalado por Federici (2020, p. 178) quando 

diz que “a procriação foi colocada diretamente a serviço da acumulação capitalista”, nesse 

sentido, por meio de padrões sociais se violou os corpos femininos, classificando de um lado, 

um grupo de mulheres frágeis, sem vontade sexual, destinadas a cumprirem o papel de mãe e 

esposa; e de outro, a exemplo das escravizadas brasileiras, um grupo de mão-de-obra 

explorado, responsável pelo trabalho pesado e à serviço da lascívia masculina (DEL PRIORE, 

2013; GONZALEZ, 2020). E, embora deva se observar a dupla condição de exploração destas 

últimas – racial e sexual (GONZALEZ, 2020), ambas foram silenciadas e entendidas como objeto 

do domínio masculino pela simples condição de ser mulher.  

De certo, que a história das mulheres também nos traz importantes conquistas e 

reconhecimento de direitos significativos, que embora positivados nem sempre são garantidos, 

principalmente quando se observa a raça/etnia e a classe social, que Gonzalez (2020, p. 43) 

chama de “caráter nitidamente formalista nas nossas sociedades”, visto que o racismo em 

nossa sociedade é estrutural e encontra nas teorias de democracia racial e políticas de 

embranquecimento entraves para a necessária discussão. Contudo, ressalta-se que tais direitos 

são oriundos de lutas e de mobilizações políticas que em sua grande maioria enfrentaram 

resistência de estruturas estruturantes da sociedade, como a família, a igreja e o próprio Estado 

(BOURDIEU, 2019). Por se rebelarem contra elas é que muitas foram perseguidas na idade 
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média com o pretexto de bruxaria, e na contemporaneidade são tachadas de loucas sempre 

que querem fazer valer suas vozes e opiniões, pois estas são as formas de desqualificar 

mulheres sempre que contestam a sociedade patriarcal (FEDERICI, 2020; SAFFIOTI, 2011). 

É por isto que os movimentos feministas exercem contribuições importantes às lutas 

das mulheres, pois colocam em discussão o ser mulher (BEAVOIR, 2019), a construção das 

esferas de atuação de ambos os atores sociais (SAFFIOTI, 2011), possibilitam evidenciar “as 

bases materiais e simbólicas da opressão das mulheres” (GONZALEZ, 2020, p. 40). E ainda que 

mais recentemente, utilizam-se de estratégias nas redes sociais que são pautadas em uma 

perspectiva interseccional e identitária, isto é, que compreende grupos marginalizados 

historicamente (RIBEIRO, 2019), como as negras e as trans, que partem de ativismos individuais 

para o coletivo, de organizações palacianas para globais em torno de lutas por reconhecimento 

(FRASER, 2009) identitário e que discute até mesmo a epistemologia heteronormativa baseada 

em narrativas e experiências europeias (HOLLANDA, 2020).  

Nesse sentido, essas mobilizações não se definem em torno do trabalho ou de simples 

igualdade de gênero, mas de formas de vida, de demandas simbólicas e de reconhecimento de 

identidades, não buscam necessariamente combater o Estado, e se caracterizam por uma 

dinâmica de ações autônomas, sem hierarquia e diretas em torno dos próprios problemas 

sociais, configurando em verdadeiros agentes de pressão social, voltados para persuadir a 

sociedade civil (ALONSO, 2009; COSTA, 2018). Assim, diante da crescente onda conservadora 

mundial que se opõe fortemente aos movimentos feministas que lutam por uma “justiça de 

gênero” (HOOKS, 2019, p. 19), existe ainda mais vontade por parte das mulheres em se 

rebelarem e ressignificarem esse ser mulher na sociedade (RIBEIRO, 2019), que tem encontrado 

nas novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs), um importante aliado nas lutas 

emancipatórias (SCHERER-WARREN, 2008; VIANA, 2012), principalmente com a mobilização 

expressiva das mulheres que é turbinada pelo uso das redes sociais (ALBU, 2017; COSTA, 2019). 

 

3 O CIBERFEMINISMO: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE MOBILIZAÇÃO POLÍTICA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Segundo a teoria dos novos movimentos sociais, estes seriam “grupos ou minorias de 

grandes coletivos” (ALONSO, 2009), isto é, seriam constituídos de ações coletivas, normalmente 
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encabeçadas por um determinado grupo marginalizado com a finalidade de transformar a 

ordem social existente imposta por outro, que na definição de Melucci não se definem como 

um agente, mas como uma forma de ação coletiva (ALONSO, 2009) que com o advento das 

redes sociais sofreu impacto. Nessa linha, Castells (2013) argumenta a tese da sociedade de 

rede que se autoalimenta, assentada na informação produzida e reproduzida em um ambiente 

cibernético, que possibilita aos seus usuários um certo grau de autonomia como uma das 

grandes transformações sociais do século XXI (COSTA, 2018); na medida que “as identidades 

coletivas e a própria globalização se tornariam os principais focos de mobilização, levada a cabo 

por meio de redes de comunicação baseadas na mídia e novas tecnologias” (ALONSO, 2009, 

p.75)). Portanto, para Castells (2013) essa dinâmica na comunicação, a qual denomina de 

autocomunicação de massa, é modificada na medida que dilui e ultrapassa as barreiras físicas 

que outrora restringiam o contato entre pessoas ao redor do mundo.  

Seguindo essa perspectiva, Silva et. al. (2012) entende que os movimentos sociais e as 

redes sociais digitais constituem‑se em uma importante chave analítica para a compreensão 

das “novas articulações, formas organizativas e de comunicação que ultrapassam fronteiras 

físicas, culturais, de tempo e espaço” (SILVA, 2012, p. 124). Portanto, estas não são apenas um 

canal de comunicação e visibilidade dos movimentos, constituem-se em um componente 

relevante para compreender a própria constituição dessas organizações “articulado através da 

polinização cruzada, da consulta mútua e da retroalimentação” (COSTA, 2018, p. 44 – 45). Nesse 

aspecto, Costa (2018) acredita que o caráter autônomo das redes abriu o leque de estratégias 

no que tange à mobilização e a comunicação desses movimentos, sobretudo para os indivíduos 

das classes sociais mais subalternizadas, com é o caso das mulheres negras, o que pode ser 

vislumbrado a partir do boom de 2015 com a explosão de perfis e canais voltados para as pautas 

e discussões feministas.  

E sobre isto, é importante ressaltar dois aspectos: o primeiro, do impacto das políticas 

afirmativas que permitiu a um grande número de mulheres excluídas socialmente o acesso ao 

ensino superior no país, e, com isto desenvolverem reflexões sobre as suas vivências e os 

processos de narrativas hegemônicas presentes no feminismo, dando visibilidade a importantes 

intelectuais negras contemporâneas. Segundo, as políticas de distribuição de renda nos 

governos petistas, ainda que sobre a égide da adoção de uma agenda neoliberal, mas que 

garantiu que grupos sociais marginalizados pudessem dentre outras coisas, o ingresso à 
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internet e consequentemente das redes sociais como instrumento político de mobilização, 

levantando questões pertinentes como o racismo estrutural (PEREZ; RICOLDI, 2018). Ainda 

sobre essas questões, vale mencionar que o feminismo negro no Brasil era atuante e articulado 

antes de 2015, principalmente nos anos de 1980 é possível destacar importantes contribuições 

de autoras como Lélia Gonzalez que já naquela época apontava a pluralidade existente dentro 

do próprio movimento negro, assim como já reconhecia a necessidade do feminismo ser 

antirracista e anticapitalista (GONZALEZ, 2020; KYRILLOS, 2020), além da criação em 1988 do 

Instituto da Mulher Negra – Geledés pela Sueli Carneiro que certamente contribuiu para a 

formação do pensamento crítico dentro do feminismo negro (COSTA, 2018); e que por mais que 

tenha havido uma certa democratização no acesso à internet e às redes socias, este acesso não 

pode ser considerado de forma plena e universalizante, ou seja, é limitado a quem tem acesso.  

Devido ao intercruzamento de espaços e de transposição de limites geográficos e 

territoriais, que chamo de diluição geográfica, os movimentos sociais contemporâneos têm se 

caracterizado pela pluralidade de identidades, a exemplo dos movimentos feministas, sejam de 

alcance local ou global e de ação direta entre os pares, aliás, segundo Costa (2018, p. 44) este 

é o “grande poder das redes”, e, que Scherer-Warren (2006) compreende como uma 

necessidade cada vez mais frequente dos grupos em “se articularem com outros grupos com a 

mesma identidade social ou política, a fim de ganhar visibilidade, produzir impacto na esfera 

pública e obter conquistas para a cidadania” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 113). 

É nesse aspecto que se fala em rearranjo nas diversas mobilizações sociais 

proporcionado pelas NTICs como os feminismos, marcadas por um apartidarismo, pela ausência 

de uma liderança formal (ALONSO, 2009; COSTA, 2018; PEREZ; RICOLDI, 2018) como ocorreu 

em outros momentos importantes da história, alimentando assim, a criação de um ambiente 

de construção e divulgação de ideias e de manifestações que posteriormente ganham as ruas 

(BOCADO, 2018), a exemplo das já mencionadas mobilizações que ocorreram no Brasil em 2013, 

conhecidas como jornadas de junho (GOHN, 2011).  

Nessa perspectiva, os movimentos feministas têm se tornado mais visível, inclusivo, 

participativo e com dimensões globais, pois a sua presença na internet tem transformado a sua 

forma de atuação. Ainda nesse cenário, as redes sociais digitais permitem a massificação dos 

feminismos na medida que funcionam como um grande microfone (BOCADO, 2018; COSTA, 

2018) por meio do qual difundem as ideias feministas, até porque “feministas são formadas, 
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não nascem feministas” (HOOKS, 2019, p. 25) De tal forma, que são as próprias mulheres quem 

discutem suas demandas, produzem seus conteúdos e divulgam seu pensamento, portanto 

protagonizam suas narrativas, expressam suas vozes, as tornam visíveis (COSTA, 2018).  

Vale mencionar que a instantaneidade e o alcance que o mundo virtual proporciona, o 

condiciona em ambiente favorável para que haja debate em um espaço não convencional, a 

que Viana (2012) denomina de ativismo político não-presencial em um espaço sem lugar, o que 

tem favorecido a emergência de um certo protagonismo feminino. Considerando essa questão 

na perspectiva da esfera pública política proposta por Habermas (1997), aqui é possível 

perceber uma certa ampliação na medida que inclui o ambiente virtual enquanto dimensão 

desta esfera. Além do mais, diferente do entendimento de Habermas acerca desta, acompanha-

se a compreensão de autores como Avritzer e Costa (2017) que em uma sociedade estratificada 

como a brasileira o acesso à esfera política tem sido nas palavras de Perlatto (209) seletiva, e, 

portanto, tem encontrado nas NTICs, sobretudo nas redes sociais digitais uma maneira de lutar 

contra isto, visto que tem funcionado para os movimentos feministas como uma caixa de 

ressonância que dá voz às demandas gestadas no seio privado da sociedade civil e que carecem 

de debates públicos. Daí a essencialidade deste meio, pois a troca de informações e 

experiências entre as usuárias oportunizam a construção de laços “que tecem uma expressiva 

percepção comum” (COSTA, 2018) em torno de empatia, de certa irmandade (GONZALEZ, 2020) 

e de determinada identidade. 

Navegando pelas redes sociais é possível encontrar uma diversidade de perfis e páginas 

engajadas com pautas feministas, em sua maioria, administrados por mulheres jovens (PEREZ; 

RICOLDI, 2018). Nesse cenário, conforme já pontuado anteriormente, observa-se o 

engendramento de grupos de mulheres marginalizados nas ações feministas nas redes sociais, 

em que se destaca a figura de jovens (COSTA, 2019), que em boa parte integram coletivas 

feministas. Primeiramente, muitas destas jovens ativistas nasceram e cresceram com a própria 

popularização da internet e principalmente das redes socias, e, portanto, sua construção 

enquanto sujeito, isto é, identitária se relaciona com esse meio (ALBU, 2017). De modo que a 

construção ou mesmo a ressignificação de identidades se constrói também por meio das 

relações sociais que estabelecem nesse ambiente cibernético, em que se têm interações e 

reações instantâneas e de dimensões globais. 
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Essa diversidade sugere que as mulheres são diferentes e como tais, Albu (2017) aponta 

que possuem necessidades, bandeiras e identidades distintas, que encontra nas mídias sociais 

a possibilita de terem vozes e de serem ouvidas e vistas. De certo modo, principalmente as 

mulheres jovens veem no ciberfeminismo uma alternativa viável e eficaz de mobilização, aliás, 

uma ferramenta política de atuação (COSTA, 2018), que associada à mobilização tradicional 

ajuda a promover as agendas feministas ao mesmo tempo que possibilitar romper com o 

silêncio imposto durante séculos, sobretudo quando se considera grupos marginalizados 

historicamente (PERROT, 2001; RIBEIRO, 2019), tais como as mulheres negras, as lésbicas e as 

trans. 

Ainda que não se deva atribuir exclusivamente o mérito da popularização das temáticas 

e dos próprios movimentos feministas à internet, sem dúvidas, esta que é atualmente o 

principal meio de informação da sociedade contemporânea (FONSECA; SILVA; TEIXEIRA FILHO; 

2017), desempenha um importante papel, vez que tem transformado as formas de 

comunicação e como as informações são acessadas. A figura de um polo de comunicação ativo, 

de cima para baixo, foi modificada, segundo Lemos (2009), ocorreu uma liberação da emissão, 

posto que qualquer indivíduo que tenha acesso à internet passou a ter a possibilidade de ser, 

além de consumidor, também o próprio produtor do conteúdo que hoje é produzido.  

É nesse sentido, que a navegação na rede, com destaque para as mídias sociais, floresce 

enquanto ambiente para articulações, seja de ideias, seja de narrativas, seja de demandas em 

torno da diversidade de identidades. Dessa forma, o ciberfeminismo (CERQUEIRA; RIBEIRO; 

CABECINHAS, 2009) se mostra “como uma ferramenta a mais para os atos de manifestação e 

mobilização social” (FONSECA; SILVA; TEIXEIRA FILHO, 2017, p. 62), bem como um meio que 

estimula a construção/resgate de uma identidade em torno do coletivo. Enquanto ‘instrumento 

de ação o ciberfeminismo é uma ferramenta múltipla, Albu (2017) assinala que ele oferece 

diferentes formas de engajamento e de participação, seja por meio da postagem, do 

compartilhamento de hashtags, que configuram uma linguagem específica das redes, que 

endossam alguma narrativa que parte do individual para o coletivo, e que rompem com a 

dimensão tradicional de espaço e de tempo (COSTA, 2018).  

Nesse contexto, essa linguagem utilizada nas redes sociais é essencial para caracterizar 

o seu uso político e possui características próprias (COSTA, 2019). Sendo expressa 

principalmente por meio do compartilhamento de relatos e experiências pessoais, e que por 
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meio de empatia ou mesmo identificação são endossadas enquanto narrativas coletivas. Essa 

empatia, irmandade (GONZALEZ, 2020), união ou mesmo companheirismo se dá por meio da 

sororidade, ou no caso das mulheres negras por meio da dororidade, visto que a primeira não 

dá conta de abranger as opressões e dores que as mulheres acima citadas sofrem (PIEDADE, 

2017). Aliás, dororidade é um termo cunhado por Piedade (2017) justamente por compreender 

o lugar de ausência, pelo silêncio designado às mulheres negras, marcado não apenas pela 

desigualdade de gêneros, como também pelo racismo estrutural que as coloca em situação 

ainda mais subjugada que as demais mulheres, portanto é “a dor que só pode ser sentida a 

depender da cor da pele” (PIEDADE, 2017, p.17). 

Sendo assim, a união em torno de situações que a priori são particulares, palacianas 

passam a ser de mobilização global e ocorrem sobretudo por meio das hashtags, ferramenta 

que antes era usada principalmente nas campanhas publicitárias, mas que se tornaram grandes 

aliadas das manifestações sociais (PAULINO; PAULINO, 2019), que para Costa (2019, p. 47) se 

configura na “principal ferramenta política do feminismo” a partir de 2014, quando descobrem 

o seu potencial político. Permitem mobilizações fluidas, horizontais, flexíveis tanto do ponto de 

vista organizacional quanto político, como nos casos das campanhas #nãomereçoserestuprada 

e #nãoénão, e, portanto, importando o que foi dito e não por quem.  

Reconhece-se na literatura brasileira algumas reflexões acerca dos movimentos 

feministas e da utilização de novas estratégias, a exemplo deste instrumento de mobilização, 

em que se destaquem trabalhos como o de Lemos (2009) e o livro Explosão feminista, 

organizado por Hollanda (2018), com destaque para os textos de Bocado e Costa. Lemos (2009) 

até aponta que se trata de um movimento recente, mas que nem por isso menos significativo. 

E é por isso que as bruxas do século XXI incomodam e são rotineiramente atacadas: ocupam 

um ambiente aparentemente democrático e inclusivo, o que lhes tem permitido um certo 

protagonismo, inclusive com a emergência de narrativas marginalizadas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com tudo o que já se apontou nesse texto, é consistente afirmar que as NTICs, 

sobretudo as redes sociais digitais possibilitam a construção de uma dimensão da esfera política 

mais interativa, e em certos aspectos mais democrática ao possibilitar a participação de sujeitos 
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excluídos das arenas tradicionais de discussão. Todavia, compreende-se que o ciberfeminismo, 

embora importante, constitui-se como uma forma de mobilização que se soma à tradicional em 

torno da luta pelo fim da opressão feminina pelo homem. Nesse sentido, essa ferramenta é 

incapaz de sozinha abalar com as organizações e as estruturas socias patriarcais que delimitam 

os campos de atuação dos sujeitos sociais, e, portanto, da compreensão do que é ser mulher. 

De modo que, esta questão tem integrado as discussões de grande parte das mulheres 

neste século e balizado o caráter plural em torno das mobilizações feministas, principalmente 

neste mundo tão conectado e tem encontrado no ciberfeminismo um importante instrumento 

político de mobilização. Ressalta-se, porém, as suas já mencionadas limitações, vez que apesar 

de possuir um caráter democrático ao se considerar o acesso e organização, este não é 

universalizante; assim como também é limitada a sua capacidade de abalar as estruturas da 

sociedade colonial, isto é, embora compreenda uma linguagem própria e alterações na forma 

de organização, sozinho é incapaz de promover mudanças. 

Destarte que a concepção do ser mulher ampliou-se, nela cabem grupos diversos de 

mulheres, afinal é por isso também que se luta hoje, é pelo fim da dominação de todas e 

quaisquer mulheres, sejam elas cis, lésbicas, trans, brancas, negras, indígenas, quilombolas, 

ricas, pobres. Ser mulher hoje é refletir sobre os papeis socias atribuídos a mulheres e homens. 

É compreender que as lutas feministas não podem abranger tão somente o gênero, que 

necessitam da análise intercruzada com raça/etnia e a classe social.  

Não é fácil ser mulher nesta sociedade, embora para muitas seja menos ainda. Algumas 

são marcadas por diferentes formas de opressão e violência simultaneamente. Então, quando 

mulheres almejam serem ouvidas, a terem seus papeis de mãe e esposa ressignificados, a 

contestarem o doméstico não remunerado, a não sofrerem preconceitos ou serem 

inferiorizadas pela cor de pele ou etnia, a decidirem sobre seus corpos e seus direitos 

reprodutivos, a denunciarem os casos de estupro e violência doméstica, elas incomodam. E se 

uma mulher incomoda muita gente, mulheres conectadas incomodam ainda mais. 
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