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INTRODUÇÃO 

É possível observar, durante o curso da história, a posição que a mulher tem ocupado 

social e politicamente, de acordo com os relatos, os documentos e as representações desta na 

literatura e na arte. Se por um lado, as sociedades pagãs a. C, muitas vezes proporcionaram às 

mulheres posições equivalente a de homens, por outro lado, nas sociedades d.C, que adotavam 

a religião cristã, o espaço de atuação da mulher tem sido restrito e restringido por homens há 

muito tempo.  

Entretanto, as mulheres sempre buscaram formas de se organizar frente a essa 

constante dominação imposta pelos homens. Colocar-se como atuante contra um sistema tão 

bem estruturado (como o é o machismo), não é fácil. As mulheres que se propõem a desafiar o 

status quo sempre sofreram e sofrem retaliações, que por vezes, culminam até em morte.  

Esse artigo resulta de uma pesquisa de conclusão do curso de Psicologia, que buscou 

compreender como o engajamento em movimentos feministas afetou a saúde mental de 

mulheres que deles participam.  

 

Feminismo 

De acordo com Alves e Pitanguy (1981), o feminismo tem se caracterizado pela luta 

por um status em que indivíduos, tanto mulheres quanto homens, não precisem mais se 

submeter a um sistema hierarquizado. Um status onde todas as características que hoje são 

consideradas como “masculinas” ou “femininas” possam ser plenamente vivenciadas por 

ambos os sexos, sem que isso cause constrangimento ou se configure como uma ameaça ao 

sistema. 

Já Beauvoir (1949, p. 23) nos traz a concepção de que o feminismo é a tentativa das 

mulheres de se evadirem da esfera de submissão que lhes foi designada até o momento e 

“participar do mitsein humano”. Mitsein humano é aqui entendido pelo ser-com, expressão 
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cunhada por Heidegger, que viabiliza no homem a referência a outro homem, o 

reconhecimento da existência de outro (BARBOSA, 1998). Portanto, a mulher esforça-se para 

ter reconhecida a sua existência em sua alteridade, e não em relação a um homem. 

Atualmente, o feminismo tem sido comumente definido como o movimento político 

social que prima pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Entretanto, é difícil 

definir um conceito fechado do que é feminismo, pois este é um movimento marcado pela 

heterogeneidade de conceitos, lutas e teorias. Entre todas as lutas, um ponto se compartilha: 

“feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente” (SHEAR, 1986). 

 

2. Saúde mental 

O conceito de saúde mental não é único. Falar em saúde mental requer reconhecer os 

contextos que a influenciam, e por este motivo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) não 

estabelece uma definição fechada sobre o que é saúde mental. Os contextos que influenciam o 

entendimento sobre a saúde mental também estão relacionados a concepções abstratas e 

subjetivas e por isto, sujeitas a mudanças significativas para cada cultura.  

Essas concepções, entretanto, se repetem em várias tentativas de definição da saúde 

mental, e uma palavra em especial se destaca: a resiliência. A resiliência, de acordo com 

Infante (2005), pode ser considerada como uma característica que permite ao ser humano se 

adaptar, a despeito das adversidades.  

Para Yunes (2003), o conceito de resiliência é a capacidade de superação de crise, 

capacidade esta que está presente em pessoas, em comunidades e até mesmo em empresas. A 

resiliência não é sinônimo de ser invulnerável, mas sim, a capacidade de mesmo diante de 

uma adversidade, conseguir superá-la. Vários fatores influenciam para que o indivíduo 

desenvolva essa habilidade. Entre eles, estão as características familiares, os atributos 

individuais e as configurações dos ambientes em que os indivíduos estão inseridos.  

A diferença de valores, costumes, classes, sexos e gêneros impede que haja um 

consenso sobre o que é saúde mental, mas em 2002 a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

publicou uma definição que tenta abarcar todas essas especificidades sem interferir em suas 

peculiaridades: 

“Um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe o seu próprio potencial, é capaz 

de lidar com o stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e de dar um 

contributo para a sua comunidade” (OMS, 2002). É esta forma como a Organização Mundial 

de Saúde compreende a saúde mental e tem sido um norte para se entender e falar sobre esta 

temática  
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Na nossa cultura ocidental, entende-se o transtorno mental como um conjunto de 

comportamentos, ou uma síndrome, que traria sofrimento e incapacitação ao indivíduo, ou 

mais precisamente, “uma disfunção comportamental ou biológica”, posicionamento que, de 

acordo com Brito, “é muito pouco palpável” (2012, p. 55). 

Considerando-se que vários fatores, entre eles, o social, influenciam o surgimento de 

adoecimentos mentais, nos interessa saber como as relações de gênero interferem na saúde 

mental. Zanello; Fiuza e Costa (2015) percebem que a ocorrência da quebra psíquica não é 

aleatória, e que os discursos proferidos 28 por mulheres e homens em situação de 

adoecimento são predominantemente relacionados aos padrões de gênero da nossa sociedade. 

O sofrimento, para os autores, além de socialmente construído, é moldado de acordo com a 

estereotipia de gênero.  

A prevalência de transtornos relacionada a questões ambientais e sociais (tais como 

ansiedade, dificuldades de ajustamento, insônia, estresse, transtorno de alimentação e 

anorexia nervosa) são maiores em mulheres do que em homens, chegando a um total de 20% 

nas mulheres, contra 12,5% em homens (ARAUJO, PINHO, ALMEIDA, 2005). Os 

transtornos depressivos também tem maior prevalência em mulheres que em homens, que, 

entre os países desenvolvidos, são o terceiro maior problema de saúde entre as mulheres e nos 

países em desenvolvimento são o quinto maior. Ainda sobre essa questão, os sintomas de 

transtornos mentais comuns não psicóticos (tais como esquecimento, fadiga, irritabilidade) 

também apresentam maior incidência em mulheres (ARAUJO, PINHO, ALMEIDA, 2005, p. 

338).  

Outro fator que influencia bastante a saúde mental das mulheres é a violência a que 

estão submetidas, ou a ameaça constante de violência que as cerca no mundo ocidental. 

Ludemir (2008) afirma que as mulheres que sofrem violência tendem a apresentar um 

sofrimento mental duradouro, que chega a ser mais sério e doloroso do que as consequências 

físicas de uma violência doméstica. Essa violência também tem um efeito extremamente 

negativo na autoestima das mulheres.  

 

 

Gênero 

A primeira teoria a discutir o que se entende por gênero foi, sem muita surpresa, a 

teoria biológica. Em suma, esta teoria responsabiliza as diferenças biológicas pela 

diferenciação das características psicológicas e subjetivas das pessoas. Como o corpo de 

homens e mulheres é anatomicamente diferente, resultado do aprimoramento natural e 
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biológico, isso determinaria os papéis que estes indivíduos desempenham na nossa sociedade 

(TILIO, 2014). 

 Ainda de acordo com Tilio (2014), a antropologia estrutural concorda com as 

diferenças anatômicas entre homens e mulheres, e com a sua grande influência nos papéis que 

estes exercem, mas defende a necessidade de se verificar o fato de que as mulheres em 

diversas culturas foram e são oprimidas por homens, mas em algumas com mais e em outras 

com menos intensidade.  

 Os motivos desta opressão não são, portanto, apenas as diferenças biológicas e 

anatômicas. Existem motivações construídas de forma cultural e histórica. As representações 

dos corpos de homens e mulheres mudam conforme a sociedade em que estão inseridas e 

dessa forma, Bourdieu (2007) pontua que a dominação de homens sobre mulheres decorre de 

uma estruturação simbólica (derivada da diferença sexual, mas elaborada de forma cultural).  

 Uma importante teórica a respeito de gênero é a historiadora e feminista Joan Scott. 

Para ela, a diferença de gênero não se dá através da diferença sexual (que ela não nega). 

Gênero são as relações de poder, construídas social e culturalmente, a partir da constatação da 

diferença anatômica (SCOTT, 1998). 

Contrariando as teorias anteriores, Butler define o gênero como performance. Subverte 

o até então estabelecido ao afirmar que não é o sexo que define o gênero, mas sim que o sexo, 

e a ideia de diferença sexual, são paulatinamente construídos através dos discursos vigentes 

na nossa sociedade (BUTLER, 2003).  Por performance, entendem-se ações de nomeações 

(quando a pessoa se nomeia “homem” ou “mulher”), e a partir dessa nomeação, ações de 

acordo com o que se espera de um homem ou uma mulher. Ou seja, performance de um 

comportamento esperado para o seu “gênero”. Desta forma, o gênero é resultado de uma série 

de repetições, e não de uma diferença sexual. 

 

Metodologia 

Neste trabalho, propôs-se uma metodologia de abordagem qualitativa e natureza 

aplicada. O estudo foi realizado de forma exploratória, por meio de pesquisa de campo com a 

técnica de entrevista semiestruturada. A pesquisa foi realizada no Centro Universitário 

Luterano de Palmas (CEULP) entre os dias 22 (vinte e dois) de Agosto a 26 (vinte e seis) de 

setembro de 2018.  

O universo desta pesquisa foi composto por jovens mulheres feministas. A amostra 

abarcou mulheres maiores de 18 anos, militantes feministas, que aceitaram participar da 

pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 
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forma de contato com a amostra deu-se de forma escrita por meio de convites realizados nas 

redes sociais Facebook, Instagram e por contato pessoal e verbal efetuado pelas pesquisadoras 

responsáveis pela pesquisa.  

 

Instrumentos de coleta de dados, estratégias de aplicação, registro, análise e 

apresentação dos dados 

Foi elaborado um roteiro com as perguntas principais, mas que permitiram às 

entrevistadas ter maior liberdade para responder, sem se prender exclusivamente a perguntas 

fechadas (MANZINI, 1991). Foi utilizada uma prancheta com folhas para anotações e um 

gravador para melhor manejo da entrevista e para que as informações coletadas fossem 

registradas com o máximo de fidelidade. O instrumento de coleta dados (entrevista 

semiestruturada) foi construído pelas pesquisadoras.  

Posteriormente, os dados foram submetidos a uma análise de discurso baseada na 

metodologia da psicologia discursiva.  A psicologia discursiva de acordo com Rasera (2013, 

p. 817) “busca compreender como o discurso realiza práticas sociais, sem se restringir à 

estrutura linguística ou às cognições subjacentes à conversa. Nesse sentido, as conversas e os 

textos são entendidos como partes de práticas sociais”. 

 A psicologia discursiva compreende dez etapas, citadas por Potter e Wetherell (1987) 

que não são necessariamente sequenciais, e estão descritas a seguir: 1) Construção das 

questões da pesquisa, baseando-se no que se queria explorar 2) Seleção do material a ser 

analisado, no caso desta pesquisa, a construção da entrevista, tendo em vista que foi um 

material construído pela própria pesquisadora e a seleção das pessoas que participaram da 

pesquisa; 3) Seleção e coleta dos materiais utilizados para a construção do referencial teórico 

da pesquisa; 4) Realização da entrevista, que de acordo com Rasera (2013) deve ser realizadas 

por meio de trocas conversacionais que sejam mais informais, permitindo a diversidade de 

práticas discursivas; 5) Transcrição da entrevista; 6) Codificação da entrevista para facilitar a 

análise. A codificação consiste na categorização dos temas em comum que apareceram nas 

pesquisas, que aqui se deu de forma direta, tendo em vista que as categorias já se encontravam 

dispostas nos objetivos do trabalho; 7) Realização da análise através de uma leitura cuidadosa, 

considerando as nuances e os detalhes dos discursos e a correlação com o referencial teórico 

previamente apresentado; 8) Validação da pesquisa ao se correlacionar as interpretações das 

entrevistas com as realidades apresentadas pelas participantes; 9) Relato da pesquisa, 

apresentado no decorrer de todo esse trabalho; 10) Aplicação da pesquisa, que se deu através 
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dos resultados obtidos, e que permitiram maior conhecimento da realidade de mulheres que se 

engajam no movimento e vislumbres de futuras pesquisas sobre o tema. 

 

Aspectos éticos 

 Em observância aos princípios éticos científicos e de acordo com o Código de Ética 

do Psicólogo, assim como em atendimento à resolução 466/2012, que regula as pesquisas 

realizadas com seres humanos, este trabalho foi cadastrado na Plataforma Brasil e submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Luterano de Palmas 

(CEULP). Após a deliberação do CEP, o projeto foi avaliado como devidamente enquadrado 

nas normas vigentes, e a pesquisa se deu inicio.  O sigilo acerca de informações e dados 

pessoais expostos no momento da entrevista foi devidamente observado, para se evitar danos 

às participantes, garantindo o anonimato e a preservação da integridade moral das pessoas 

entrevistadas. Os áudios coletados durante a entrevista foram convertidos em áudio MP3, 

transcritos para CDs e estão guardados na coordenação do curso de Psicologia por um período 

de 5 (cinco) anos.  

 

Resultados e discussão  

 Para melhor organizar este trabalho e também preservar a identidade das participantes, 

elas serão aqui descritas por códigos, a saber, M1, M2, M3 e M4. A seguir, estão dispostos os 

dados das participantes.  

Dados das participantes da pesquisa 

Participantes Idade Escolaridade 

M1 22 Ensino Superior Incompleto 

M2 22 Ensino Superior Incompleto 

M3 28 Ensino Superior Incompleto 

M4 24 Ensino Superior Incompleto 

 

As quatro mulheres entrevistadas afirmaram que o feminismo afetou de forma 

benéfica sua saúde mental. Isso pode ser observado nas respostas para a seguinte pergunta:  

“Você acredita que o engajamento em militância feminista afetou sua saúde mental?” 

 M1 - “Se tiver afetado, vai ser para melhor. Porque você tem aquela certeza 

‘eu sou mulher, eu preciso lutar por mim, pelos meus direitos e pelas outras 

mulheres’  de certa forma te encoraja e te dá aquele impulso. Tantas 

mulheres que não conhecem, repudiam, mas precisam daquilo, e eu tenho 

esse conhecimento. Esse conhecimento me fez melhor porque de certa forma 

eu me descobri, acaba que você vai se descobrindo como mulher (...) você 

vai ganhando confiança e vai querendo mais igualdade e não aceita certas 

coisas. Se você não se impõe, você fica submissa, e dependendo do homem 58 ele 
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quer tirar vantagem. Se você não tiver conhecimento de quem você é e do que você 

quer, você vai deixando”.  

 

Já foi dito que a saúde mental não possui uma definição exata, pois depende da 

singularidade dos sujeitos. Entretanto, existem algumas definições que tentam dar um norte. 

Nota-se que a concepção que M1 tem a respeito de saúde mental, se assemelha ao conceito 

definido pela psicologia positiva e pela OMS (2002). Ambas as proposições encaram a saúde 

mental como a capacidade que o ser humano tem de perceber suas potencialidades.  

M1 fala que o feminismo lhe trouxe “conhecimento” e, portanto, ela se descobriu e 

passou a lutar por mais igualdade. Para M1, o fato de aprender a reconhecer seus limites e 

hoje saber dizer ‘não’, é benéfico e afeta positivamente sua saúde mental. Portanto, ao fazer 

um balanço entre sua saúde mental, antes e agora, consegue traçar um paralelo entre as duas 

situações e afirma:  

M1- “Talvez se eu não tivesse esse conhecimento, não tivesse atitude, eu 

ainda estaria parada na minha crise, na minha saúde mental não teria 

progredido tanto, talvez ainda precisaria usar medicamento, porque de certa 

forma, a razão da minha crise de ansiedade ter acontecido foi por eu aceitar 

muita coisa, porque „deixa, tem que aceitar, sou mulher, o que posso fazer?”. 

  

Sobre a mesma pergunta, M2 diz:  

M2 -“Negativamente não, mas positivamente sim. Porque, vamos supor que 

eu não tivesse conhecido o feminismo, para quem cresceu dentro de uma 

família que quer que a mulher fique ali no lugarzinho dela, e que tem que se 

colocar no lugar de que deve ficar calada. (...) Afetou de uma forma positiva, 

eu sinto assim. Quando eu passei a compreender a intergeracionalidade e 

como isso vem passando de geração em geração e como isso vem a se 

(incompreensível) no meio da sociedade, eu passei a compreender, de certa 

forma, por qual motivo a minha família seja assim. Não ocorreu (sic) 

mudanças no meio familiar, mas me fez ter uma mudança de concepção 

acerca deles, entendeu. Aí ocorreu melhoras. Não foi aquela mudança que 

me transformou de cara, mas eu considero uma melhora sim.  

 

A entrevistada também aponta que o feminismo lhe trouxe “conhecimento”. 

Intergeracionalidade, aqui citada por ela, diz respeito à convivência de gerações de idades 

distintas de acordo com Poltronieri et al. (2015). Não foi explicada, por ela, a escolha pelo uso 

desse termo, mas pode se referir à convivência com pessoas mais velhas em sua família, que 

por, tradicionalmente, serem mais conservadoras, tendem a apresentar maior resistência a 

questões contemporâneas.  

É importante observar que a melhoria na saúde mental de M2 se deu após ela 

compreender e ressignificar algumas vivências do seu meio familiar. Essa ressignificação 
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pode ser chamada de “capacidade de ajustamento”, que Devereux (1971) considera como um 

sinal de adequada saúde mental.  

Para M3, a mudança pode ser observada principalmente na forma como consegue, 

hoje, ter uma boa relação consigo mesma, e tem aprendido sobre empoderamento e 

autoestima.  

M3- “Hoje em dia mudou a angústia, consegui tacar o foda-se (sic), mas hoje 

em dia eu não entro em discussão que não vale a pena, porque sei que não 

vou ficar bem. (...) E outra, tanta coisa que a gente aprende, o próprio 

discurso do feminismo, de empoderamento, de você se gostar, de você se 

amar, independentemente do que as pessoas acham de você, isso não é uma 

coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque a autoestima da gente é muito 

importante! Isso melhorou minha autoestima muito, demais!”  
 

Essa concepção se aproxima do modelo da psicologia positiva, de acordo com o site da 

Secretaria de Saúde de Curitiba (s.d), que afirma que alguns dos sinais de saúde mental 

adequada são: atitudes positivas em relação a si, crescimento, desenvolvimento e 

autorrealização, integração e resposta emocional, autonomia e autodeterminação, percepção 

apurada da realidade e domínio ambiental e competência social.  

Para M4, o engajamento em militância feminista trouxe grandes benefícios, mas 

também certo sofrimento.  

M4 - “O feminismo me trouxe muitos benefícios, mas o maior deles é meu, 

dentro de mim, para mim, em mim, hoje eu tenho uma aceitação muito 

maior de quem eu sou, tanto externa quanto internamente. (...) A aceitação 

que eu ganhei, interna e externamente... Interna no sentido de que eu posso 

qualquer coisa, não é porque eu sou uma mulher que eu não posso alguma 

coisa, não tem isso, e o melhor de tudo: eu posso escolher! Tenho liberdade 

de escolha. Eu consigo ser autora da minha própria história, eu sou um 

sujeito ativo, eu estou autogerindo a minha vida, ela não está sendo gerida 

pelas mãos de deus, de pastores, de meus familiares, dos meus amigos... não. 

A minha vida está regida por mim! O feminismo me deu essa autonomia”. 
 

O conceito de Yunes (2003) demonstra que a saúde mental significa resiliência. Não é 

ser invulnerável à crise, mas conseguir não se deixar paralisar por ela e superá-la. O conceito 

que M4 tem sobre saúde mental se aproxima bastante desse discurso:  

M4- “O que eu quero dizer é que: eu estou vivendo aqui, estou conseguindo 

fazer todas as coisas que eu consigo fazer, o tempo todo acontecem 

problemas, mas eu consigo lidar com eles, eles não paralisam minha vida, 

não me fazem ficar em casa sem conseguir sair”.  
 

Yunes (2003) e Infante (2005) versam sobre a resiliência como indicativa de saúde 

mental e capacidade adaptativa frente aos problemas. Dessa forma, ter saúde mental não 

significa estar sempre feliz ou alegre, mas ter flexibilidade emocional e psicológica o 

suficiente para conseguir superar as adversidades que aparecerem.  
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Um ponto importante no discurso de M4, é que ela faz um contraponto entre as coisas 

que aprendeu com o feminismo e os benefícios que recebeu e com o sofrimento que aparece a 

partir do momento em que se compreende a natureza da situação em que se está inserida.  

M4- “Não consigo responder se é benéfico de forma geral, porque conhecer 

traz sofrimento. Ao mesmo tempo em que eu conheci um monte de coisa e 

‘me libertei’, eu conheci as correntes, eu vi as correntes. E saber que eu 

estou presa, por mais que eu tenha um discurso libertário, eu ainda estou 

muito presa, não consegui me soltar totalmente. Saí de uma bolha e estou em 

outra. Estudar o feminismo e ter contato com as coisas e saber o que aquilo 

significa é muito dolorido. É muito cruel, porque eu vejo algumas coisas que 

antes eu passava por cima e não me atingiam. Hoje me atinge muito, me 

derruba, me devasta, me destrói, porque eu sei o que significa, eu sei de onde 

vem aquilo. O que antes não me importava, hoje comprime minha 

existência”.  
 

  M4 cita o fato de que “ver as correntes” a faz sofrer. Isso significa que, agora, 

compreende os motivos das opressões que sofre e sofreu durante sua vida, e isso é mais 

doloroso. Essa situação pode ser explicada pela filosofia de Schopenhauer, que de acordo com 

Torres (2013), afirma que o nível de sofrimento acompanha o nível de consciência.  

Portanto, M4 recebeu benefícios com o engajamento em militância feminista, mas 

compreende que as opressões operam em um nível estrutural, o que impede que o simples 

conhecimento a respeito dessas opressões melhore sua vida em algum aspecto. É preciso 

operar ativamente para a desconstrução dessa estrutura, pois, parafraseando Audre Lorde, é 

impossível ser livre, enquanto outras mulheres não o são, mesmo que suas correntes sejam 

diferentes das nossas.   

 

 

Considerações finais 

A respeito de sua saúde mental, as mulheres que participaram dessa pesquisa são 

categóricas ao afirmar que houve benefícios e melhorias. A partir do momento em que 

compreenderam a sua condição como mulher e as implicações de ser mulher em uma 

sociedade construída para a virilidade, foi possível desconstruir algumas formas de ser que 

causavam adoecimento.  

Não se pode, entretanto, negar a fala de uma das participantes, que afirma que com os 

benefícios, houve também dificuldades. Dar-se conta do processo de socialização adoecedor a 

que mulheres estão submetidas e entender que não há nada que possa remediar isso em curto 

prazo, pode ser doloroso. Para isso, a educação e informação constantes são as principais 
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armas, bem como desconstruir, dia a dia, os argumentos que substanciam a conjuntura 

político-social do machismo.  

É importante ressaltar que a melhoria na saúde mental dessas mulheres não se deu 

apenas do conhecimento sobre feminismo. A partir do momento em que se enxergam como 

seres ativos, essas mulheres buscaram formas de organizar suas existências, colocando o foco 

para si. Procuraram terapia, psicólogos e/ou psiquiatras e não estão curadas de seus 

sofrimentos mentais, antes, estão em um constante processo terapêutico. Cabe aqui pontuar 

que esse processo terapêutico não está estritamente ligado ao processo de psicoterapia. 

Refere-se antes, ao autoconhecimento e às iniciativas que essas mulheres realizam em prol de 

sua saúde mental. Essas iniciativas vão desde: reservar um tempo de qualidade para si, 

desfazer-se de relacionamentos abusivos, empoderar-se, conectar-se com seu corpo até 

desenvolver autonomia e autoestima.  

A busca por psicoterapia (citada por duas mulheres) é uma consequência de finalmente 

compreenderem que sua saúde mental importa e é preciso compreender e resolver os 

empecilhos que se opõem a ela. Este trabalho, portanto, acarreta considerável relevância 

social, acadêmica e pessoal. Em tempos nos quais o feminismo ainda é demonizado, e as 

mulheres, sejam elas feministas ou não, conduzidas a fogueiras subjetivas de ataques 

conservadores e morais, é importante ressaltar que, um movimento que as coloca como 

protagonistas afeta, de forma pungente, tanto a conjuntura viriarcal quanto a subjetividade de 

cada mulher que se envolve no movimento.  

Entretanto, a pesquisa não pode ser usada como parâmetro para se analisar em larga 

escala, a relação das mulheres feministas com sua saúde mental. Isso ocorre porque a amostra 

é pequena, de forma que não é possível afirmar que tem validade estatística. Sendo assim, 

sugere-se a realização de outros estudos, realizados em maior escala quantitativa; que 

abarquem as mulheres transgêneros (que se apoiam no transfeminismo); que abarquem as 

realidades das mulheres lésbicas, mulheres negras e a diversidade de mulheres que lutam sob 

a bandeira do feminismo.  A temática é atual e demanda análises cada vez mais completas e 

atualizadas, para que se possa substanciar teoricamente o feminismo como ferramenta de 

promoção de saúde mental e emancipação político/social/sexual. 
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