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FOLHA INFORMATIVA

Foi convidada a participar num estudo sobre intimidade e deficiência em Portugal.
Este documento dá-lhe mais informações sobre esta investigação, bem como
detalhes acerca da melhor forma de contactar a equipa, caso deseje fazê-lo.
Qual o objetivo desta investigação?
Este estudo incide sobre a intimidade de mulheres com deficiência em Portugal. O
nosso objetivo principal é contribuir para um melhor conhecimento sobre a vida
íntima das mulheres com deficiência, ajudando assim a desconstruir preconceitos.
Queremos ainda formular sugestões de intervenção que permitam ao Estado e às
associações de mulheres e de pessoas com deficiência um envolvimento mais
adequado em função das oportunidades, obstáculos e expectativas das pessoas
participantes neste estudo.
Quem participa?
Queremos entrevistar mulheres com deficiência entre os 30 e os 44 anos.
Se corresponde a estes critérios e gostaria de participar neste estudo, por favor
entre em contacto connosco.
Queremos garantir multiplicidade, entrevistando mulheres com experiências
diversas, incluindo também (mas não exclusivamente) mulheres deficientes lésbicas
e de minorias étnicas.

Em que consiste a minha participação?
A sua participação far-se-á através de uma entrevista. Esta entrevista, que será
gravada, leva cerca de 2 horas e implica contar-me a história da sua vida, eventos e
experiências que lhe tenham acontecido em relação à sua vida íntima e pessoal. Irei
fazer-lhe algumas perguntas, mas será sobretudo você a contar-me a história da sua
vida, falando apenas daquilo que considerar importante mencionar.
A entrevista pode ter lugar na sua casa, ou em qualquer outro lugar que seja mais
conveniente para si. O horário será aquele que decidir.
Durante a entrevista irá provavelmente lembrar-se de coisas que havia esquecido,
ou recordar-se de acontecimentos com um novo olhar. A maior parte das pessoas
considera este método de entrevista muito interessante, aproveitando para
aprender algo de novo sobre si mesmas. Se a determinado ponto da entrevista sentir
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algum desconforto, pode sempre mudar de tema ou interromper a entrevista. Basta
para tal dizer-me que não deseja continuar.
Quem financia este estudo?
O projeto Intimidade e Deficiência é financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia (PTDC/CS-SOC/118305/2010), e é desenvolvido no Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra, entre Abril de 2012 e Março de 2014. A Investigadora Responsável
é a Doutora Ana Cristina Santos.

Investigadora Responsável: Doutora Ana Cristina Santos
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
Col. S. Jerónimo
Apartado 3087
3000-995 Coimbra
Email: cristina@ces.uc.pt
Tel: +351 239855570

Para mais informações, por favor contacte:
Investigadora: Ana Lúcia Santos
Contacto: analucia@ces.uc.pt
Tel: +351 239855570
Ou consulte a página do projeto na internet:
www.ces.uc.pt/projectos/intimidade
intimidade@ces.uc.pt

