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venha reinventar  
vidas para as mulheres!

é com imensa alegria que apresentamos o lançamento 
do “vidas violetas: um jogo em que as mulheres dão 
as cartas”, mais uma criação da linha de pesquisa 
recriar-se (arte, lúdico, saúde, educação), do núcleo 
de estudos em educação e promoção da saúde, 
centro de estudos avançados e multidisciplinares da 
universidade de brasília (nesprom/ceam/unb). o vidas 
violetas é produto da pesquisa “mulher&cidadania”, 
cuja segunda etapa foi financiada pela fap-df (edital 
03/2017 – seleção de propostas de pesquisa sobre 
o sistema de proteção e promoção dos direitos 
de meninas e mulheres do distrito federal). em 
2016, a primeira etapa do projeto desenvolveu o 
jogo de tabuleiro “violetas: cinema & ação no 
enfrentamento da violência contra a mulher” (cnpq, 
edital 01/2012), que chegou a sua 2ª edição em 2019.  

neste evento, além do jogo vidas violetas, a 
programação especial de lançamentos do nosso núcleo 
de pesquisa conta ainda com o violetas 2ª edição, a nova 
logo e o site do recriar-se/nesprom. para celebrar 
esse momento, preparamos uma agenda variada com 
uma roda de conversa e uma programação musical de 
encerramento. na ocasião, teremos a exposição dos 
jogos recriar-se.
 
participe e junte-se às muitas vidas violetas 
que nos ajudaram a construir essa história.

programe-se
16h15 às 16h45 – abertura: vidas violetas e 
o mês das mulheres
reitoria da unb
secretaria de estado da mulher do distrito federal
diretora do ceam/unb 
faculdade de ciências da saúde/unb
departamento de enfermagem/fs/unb
profa. maria raquel gomes maia pires (coordenadora da 
pesquisa e do recriar-se/nesprom/ceam)

16h45 às 18h15 – roda de conversa: que 
jogo vidas violetas eu sou?
coordenação: mst. maisa campos guimarães (doutoranda 
ppgpsi/unb, psicóloga do nafavd/secretaria de mulheres/
gdf)
vidas violetas para um recriar-se lúdico:
profa. dra. maria raquel gomes maia pires (coordenadora 
da pesquisa e do recriar-se/nesprom)
como chegamos às 46 vidas violetas?
dra. ana claudia mendes de andrade e peres (doutora em 
comunicação pela uff, jornalista da revista radis-fiocruz 
e pesquisadora do recriar-se/nesprom/ceam) 
comunicação, design gráfico 
e ilustração no vidas violetas:  
dra. ana claudia mendes de andrade e peres (doutora em 
comunicação pela uff, jornalista da revista radis-fiocruz 
e pesquisadora do recriar-se/nesprom/ceam) 
debate com as comentadoras e o público:
profa. dra. tânia mara campos de almeida – pesquisadora 
do nepem, parceira do nesprom no vidas violetas 
participante da oficina de testes com especialistas 

 programação musical 
de encerramento

18h15 às 18h30 (auditório) 
pocket-show: a negra e sua voz, com aida kellen e as 
músicas duly mittelstedt, luciana oliveira, diana mota.
18h30 às 19h (hall)
voz e violão: vidas na mpb, com lai e paulo marques

 
exposição e venda dos jogos 

recriar-se no hall do auditório
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