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Vidas Violetas, novo Recriar-se  

É com imensa alegria que apresentamos o lançamento do “Vidas Violetas: um jogo em que 

as mulheres”, 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. Nesse evento, além do Vidas Violetas, o Violetas 2ª 

edição, a nova logo e o site do Recriar-se/Nesprom compõem a programação especial de 

lançamentos do nosso núcleo de pesquisa.  

Para celebrarmos ludicamente esse momento especial, teremos uma programação musical 

de encerramento variada. O Pocket-Show A Negra e sua voz, com a soprano Aida Kellen e as 

músicas Duly Mittelstedt, Luciana Oliveira, Diana Mota finaliza as apresentações do Vidas no 

auditório. Em seguida, convidaremos o público ao Hall de entrada para assistir ao show intimista 

Vidas na MPB, na voz e violão de Lai e Paulo Marques. Na ocasião, teremos a exposição dos 

jogos Recriar-se.  

Participe e junte-se às muitas Vidas Violetas que nos ajudaram a construir essa história.  

 

PROGRAMAÇÃO DIA 27|03|2020 

16h15 às 16h45–Abertura: Vidas Violetas e o mês das mulheres 

- Reitoria da UnB 

- Secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal  

- Diretoria 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) 
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16h45 às 18h15– Roda de Conversa: Que jogo Vidas Violetas eu sou? 

Coordenação: Mst. Maisa Campos Guimaraes (doutoranda PPGPSI/UnB), psicóloga do 

NAFAVD/Secretaria de Mulheres/GDF. 

16h45 às 17h- Vidas Violetas para um Recriar-se lúdico  

Profa. Dra. Maria Raquel Gomes Maia Pires (coordenadora da pesquisa e do Recriar-se/Nesprom) 

17h às 17h15 – Como chegamos as 46 Vidas Violetas? 

 Dra. Ana Claudia Mendes de Andrade e Peres (Jornalista, Radis/Fiocruz, doutora em comunicação 

social-UFF, pesquisadora do Recriar-se/Nesprom/Ceam)  

17h15 às 17h30 – Comunicação, design gráfico e ilustração no Vidas Violetas   

Dra. Ana Claudia Mendes de Andrade e Peres (Jornalista, Radis/Fiocruz, doutora em comunicação 

social-UFF, pesquisadora do Recriar-se/Nesprom/Ceam)  

17h30 às 17h50 – Comentadoras 

Profa. Dra. Tânia Mara Campos de Almeida– pesquisadora do Nepem, parceira do Nesprom no Vidas 

Violetas;  

Participante da oficina de testes com especialistas e atuação militante no movimento de mulheres (a 

confirmr).  

18h às 18h15 - Debate com o público 

 

Programação musical  

18h15 às 18h30– (Auditório) Pocket-Show A Negra e sua voz - Aida Kellen e as músicas Duly 

Mittelstedt, Luciana Oliveira, Diana Mota. 

18h30 às 19h (Hall): Vidas na MPB - voz e violão com Lai e Paulo Chaves 

Exposição dos jogos Recriar-se no Hall do auditório 
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RESUMO EXECUTIVO DA PESQUISA 

Projeto “Mulher & Cidadania: desenvolvimento de tecnologias lúdico-educativas no enfrentamento 

da violência contra a mulher (etapa 2 – Jogo Vidas Violetas)”, financiamento Fap-DF (edital 03/2017).  

O jogo de tabuleiro Violetas: Cinema & Ação no enfrentamento da violência contra a mulher (2016) 

ambienta ludicamente as reflexões sobre a violência contra a mulher para graduandos e profissionais 

(público-alvo). A segunda etapa do projeto “Mulher&Cidadania” desenvolveu o jogo Vidas Violetas: 

um jogo em que as mulheres dão as cartas!, com ênfase no combate aos estereótipos de gênero, para 

um público mais amplo: mulheres e homens acima de 14 anos. A questão norteadora da pesquisa foi 

a seguinte: de que forma os jogos Violetas (tabuleiro) e Vidas Violetas (cartas) - tecnologias lúdico-

educativas complementares que forjam ludicamente o enfrentamento da violência contra a mulher e 

de gênero - favorecem a imaginação, a descontração, a espontaneidade, a partilha de sentidos e de 

reflexões sobre a cidadania ativa nas(os) jogadoras(es)? Objetivo: desenvolver e validar o jogo Vidas 

Violetas como ambiência para provocar narrativas problematizadoras dos estereótipos de gênero 

nas/os jogadoras/es. Pesquisa de métodos mistos, exploratório-sequencial, em etapa: a- concepção: 

pesquisa bibliográfica, elaboração das cartas, oficina com 22 especialistas e definição do protótipo do 

jogo para testes; b- usabilidade: testes com 77 jogadoras/es, aplicação de questionários e roteiro de 

observação; c- validação da ludicidade: partidas com 191 jogadoras/es, seguida de aplicação 

questionários. Triangulação de dados, análise de conteúdo, estatística descritiva e multivariada. Ao 

apostar nos elementos subversivos do jogo como ambiência disruptiva, aberta e estimulante para 

as/os que dele participam, os jogos Violetas (tabuleiro e cartas) rompem com as expectativas lineares 

e conteudistas das produções científicas sobre jogos, invertendo epistemologicamente as premissas 

em favor dos elementos libertos, imprecisos e imotivados do lúdico.  

REALIZAÇÃO: 

Recriar-se (arte, lúdico, saúde, educação), linha de pesquisa do Núcleo de Estudos em Educação e 

Promoção da Saúde do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares da Universidade de Brasília 

(Nesprom/Ceam/UnB). 

APOIO E PARCERIAS: Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (NEPEM/Ceam), Direção do 

Ceam/UnB, PPGCOM/Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Grupo de pesquisa Gênero, 

Saúde e Enfermagem/EEUSP, ISCTE-IUL/Portugal. Purpurina Comunicação e Cultura. 

*EQUIPE DE PESQUISA: EM ANEXO 
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PROGRAMAÇÃO MUSICAL - RELESES 

Pocket Show A negra e sua música –com Ainda Kellen e músicas Duly Mittelstedt, Luciana Oliveira, 

Diana Mota 

Idealizado por Aida Kellen, em parceria com Duly Mittelstedt, Luciana Oliveira e Diana Mota o recital 

“A negra e sua música” surgiu de uma ideia de gravação de CD com canções que apresentassem a 

história da(o) negra(o) para a população, em especial a população que não tem acesso à música 

erudita, onde a referência de “música de preto” é, por muitas vezes, associada somente ao samba, 

ao pagode e ao funk. A proposta visa uma nova forma de ver a música da(o) negra(o), 

proporcionando uma outra perspectiva, tendo como matriz o canto lírico. Em princípio, procurou-

se compositoras(es) negras(os), mas não foram encontrados registros. As (os) compositores, em sua 

maioria não são negras(os), mas testemunharam a história das(os) negras(os), a sua arte, sua 

cultura, sua dor, musicando e difundindo as obras. O que serviu de motivação para abrir o recital ao 

público foi tentar desmistificar a música da(o) negra(o) para a plateia do DF, contando e passando 

pela história da música com outros acordes e a mesma beleza. 

Aida Kellen é formada em canto erudito pela escola de música de Brasília, interpretou papéis como 

Alcina – J. F. Händel, Dona Anna, Fiorgiligi, Vitélia – W.A. MOZART, Aïda – G. Verdi, Musetta – G. 

Puccini, Bubkopf – V. ULMANN entre oratórios, peças de câmara e musicais.  

Dully Mittelstedt é graduada em Educação Artística com Habilitação em Música pela Universidade 

de Brasília (2002) e em Música Sacra pela Faculdade Teológica Batista de Brasília (2008). Possui vasta 

experiência nas áreas de Correpetição para Instrumentação Musical, Coach para Canto Erudito, 

Canto Coral, Montagem de Óperas , Música de Câmara e Música para Eventos.  

Luciana Oliveira é baterista e percussionista integrante da Banda de Música do CBMDF. Integrou 

vários grupos como instrumentista e atualmente é integrante da Orquestra de Senhoritas, 

Orquestra Cristã de Brasília e Projeto Brasilianas. 

Diana Mota é conhecida no cenário brasiliense por sua versatilidade, atua tanto na música popular 

quanto na música erudita. É técnica em arranjo pela Escola de Música de Brasília, graduada em 

música, especialista em arte-educação pela UnB, professora da EMB. Venceu o Festival da Rádio 

Nacional FM (2011) com Melhor Música Instrumental.  
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Vidas em MPB - show intimista, voz e violão com Lai e Paulo Chaves 

Paulo Chaves e Lai são jovens compositores da cena brasiliense. Lai é integrante da banda 

Cachimbó, que lançou em 2018 o disco Bó. Com beats dançantes e harmonias sofisticadas, o show 

do conjunto foi destaque na Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM-SP). No mesmo 

ano, Paulo lançou seu disco de estreia, Desafogo. O álbum transborda contemporaneidade ao 

fundir MPB com elementos de R&B e Indie Rock. Foi considerado um dos melhores discos de 2018 

pela tradicional lista do site Embrulhador. Lai e Paulo tocaram em alguns dos maiores festivais de 

Brasília, como o Picnik e o COMA, além do evento londrino Sofar Sounds. Como duo, os dois se 

apresentam com um repertório eclético de música brasileira e internacional, no formato voz e 

violão. 

 

 


