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Café Com Elas: roda de conversa sobre a violência contra a mulher no município de 

Ibatiba/ES e o empoderamento feminino como mecanismo de enfrentamento. 

 

APRESENTAÇÃO  

O CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social é o equipamento 

da Política Nacional de Assistência Social, no qual se ofertam serviços especializados para 

famílias e indivíduos em situação de risco social ou com seus direitos violados, a exemplo do 

PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Partindo 

desta definição, a mulher vítima de violência, seja ela por qual forma for, também deve ser 

atendida nesta unidade.  

Em meados de 2017, com o início da atuação da equipe técnica que se mantém até a 

presente data foi identificada de forma expressiva a demanda da violência contra a mulher, a 

partir de numerosos encaminhamentos do Poder Judiciário, para a inserção de mulheres com 

medidas protetivas advindas da Lei Maria da Penha, no acompanhamento do PAEFI. Ainda, o 

município de Ibatiba/ES apresenta características sociais extremamente machistas, com 

comportamento patriarcal, a exemplo de falas preconceituosas à mulher, refletindo no elevado 

registro de atendimentos realizados pela Polícia Militar às mulheres vítimas de violência, com 

a incidência de feminicídios no período de 2017 a 2020, sendo 02 registrados neste ano. Tais 

evidências motivaram o debate e reflexão acerca do tema, através da realização da I Semana 

Municipal da Não Violência Contra a Mulher, ocorrida no mês novembro de 2017.  

A partir da I Semana Municipal da Não Violência Contra a Mulher, a ação Café Com 

Elas foi idealizada e teve sua primeira edição em março de 2019, como uma das propostas para 

o enfrentamento à violência contra a mulher no município. Posteriormente foram realizados 

mais dois encontros, em novembro de 2019 e março de 2020. O planejamento de ações do 

CREAS para o ano de 2020 contemplava a realização de mais uma edição, no mês de novembro, 

porém, devido à pandemia da COVID-19 não foi possível realizar o evento, considerando as 

medidas sanitárias de prevenção. A equipe técnica vislumbra a continuidade do Café Com Elas, 

em pelo menos duas datas anuais, nos meses de março e novembro, em consonância com o Dia 

Internacional da Mulher (08) e o Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher (25), 

respectivamente.  

  

JUSTIFICATIVA  

Dentre os objetivos do PAEFI, a partir de sua execução busca-se “contribuir para romper 

com padrões violadores de direitos no interior da família” e “prevenir a reincidência de 
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violações de direitos.” (BRASIL, 2014). Nesta perspectiva, a ação Café Com Elas desenvolvida 

pelo CREAS-Ibatiba/ES, através da atuação especializada e articulada com demais políticas 

públicas e serviços governamentais e não governamentais colabora para o empoderamento das 

mulheres, visando contribuir para a ruptura da violação sofrida, prevenção do seu agravamento, 

bem como, o não acometimento da violência a outras mulheres.   

A atuação articulada entre as instituições/serviços governamentais, não 

governamentais e a comunidade, visando ao desenvolvimento de estratégias efetivas 

de prevenção e de políticas que garantam o empoderamento e construção da 

autonomia das mulheres, os seus direitos humanos, a responsabilização dos agressores 

e a assistência qualificada às mulheres em situação de violência (BRASIL, 2011, p. 

07).  

  

O desenvolvimento de uma ação coletiva como o Café Com Elas contribui para a 

compreensão, de que a violência contra as mulheres não é um problema individual das vítimas, 

mas de toda a sociedade. A troca de informações e depoimentos de situações vividas, em um 

espaço de escuta e acolhida, propicia o apontamento de estratégias para o enfrentamento do 

fenômeno possibilitando a mudança, mesmo que lentamente, de uma sociedade machista e 

violenta para as mulheres.   

 

OBJETIVOS  

• Promover a reflexão e o debate sobre as diversas formas da violência contra a mulher.   

• Assegurar espaço de escuta, acolhida e partilha às mulheres vítimas de violências.  

• Evidenciar a importância do empoderamento feminino como mecanismo de 

enfrentamento à violência contra a mulher.  

• Evidenciar a importância da união entre as mulheres, para a ruptura de uma estrutura 

social machista e patriarcal.   

• Fomentar novas ações de enfrentamento à violência contra as mulheres e a 

desigualdade de gênero.   

  

 METODOLOGIA  

O Café com Elas é uma ação planejada e articulada com o Poder judiciário, Polícia 

Militar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibatiba/ES, entre outros órgãos e serviços 

governamentais e não governamentais, que se materializa por meio da realização de encontros 

visando reunir mulheres acompanhadas pelo CREAS-Ibatiba/ES, e de várias 

representatividades do município, proporcionando espaço de diálogo sobre empoderamento 

feminino e o enfrentamento da violência contra a mulher em todas as suas vertentes.   
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O evento é realizado duas vezes por ano, nos meses de março e novembro, no formato 

de roda de conversa, com duração média de 03 horas, reunindo o quantitativo de 50 a 60 

mulheres de diversas representatividades sociais. O número de vagas foi pensado com o intuito 

de facilitar o diálogo nos momentos de partilha, o que não seria possível com uma quantidade 

maior de participantes.   

Com o objetivo de se construir um ambiente acolhedor, descontraído e receptivo, o Café 

com Elas é realizado durante um café da tarde, em que são servidos cafés, sucos, bolos, 

biscoitos, frutas e outros alimentos. Inicialmente é proporcionada pela equipe técnica do 

CREAS-Ibatiba/ES, a recepção das participantes, seguida de uma contextualização temática, 

através de recursos audiovisuais e impressos apresentando dados sobre a violência contra a 

mulher, emprego e renda e empoderamento feminino.   

Posteriormente, de acordo com a temática de cada edição do Café Com Elas é 

proporcionado aos presentes, espaço para diálogo com depoimentos sobre situações de violência 

vivenciadas, suas percepções sobre as questões abordadas pela equipe, e a troca de experiências 

entre as mulheres, sobre os desafios de ser mulher na contemporaneidade. Ainda neste momento 

ocorre a partilha das experiências de mulheres que ocupam espaços historicamente considerados 

masculinos. Até a presente data, foram realizados três encontros, com os seguintes temas: 

“Compartilhando histórias e transformando realidades”, em março de 2019; “Pelo fim da 

violência: por elas, por nós e POR TODAS!”, em novembro de 2019 e “O lugar da mulher é 

onde ela quiser!”, em março de 2020.  

  

RESULTADOS ALCANÇADOS E METAS DEFINIDAS E QUANTIFICADAS 

ATRAVÉS DE INDICADORES  

A realização dos encontros do Café Com Elas possibilitou às participantes 

reconhecerem as diversas formas de violência contra as mulheres para além da física, tornando-

se o evento momento de reflexão sobre estratégias de enfrentamento à problemática. A ação 

possibilitou a promoção do empoderamento e sororidade, a partir do conhecimento e 

depoimentos de mulheres que ocupam espaços de destaque historicamente relacionados aos 

homens, evidenciando que uma mulher empoderada é capaz de romper os ciclos de violência 

intrafamiliares e sociais.  

Com a realização das três edições do Café Com Elas, as participantes levantaram 

algumas ações a serem desenvolvidas no âmbito municipal para promoção do enfrentamento às 

diversas formas de violências contra as mulheres, bem como, meios de garantia de seus direitos: 
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a) Ativação do Conselho Municipal da Mulher; b) Realização de palestras nas escolas sobre 

igualdade de gênero; c) Propiciar espaços de discussão e reflexão sobre a violência contra a 

mulher, em parcerias com as igrejas; d) Promover parceria com o projeto  

“OAB vai à escola”, agregando outros profissionais, para a ampliação a discussão sobre a 

violência contra a mulher; e) Continuidade do grupo de mulheres vítimas de violência no 

CREAS-Ibatiba/ES, assim como a sua ampliação para outros equipamentos da Assistência 

Social e da Saúde, realizando intervenções e acompanhamento de acordo com as suas áreas de 

atuação; f) Promoção de ações no âmbito do esporte, cultura e lazer para as mulheres; g) Ações 

para a promoção da inserção das mulheres no mercado de trabalho, visto que muitas mulheres 

não rompem os ciclos de violência, por serem dependentes financeiramente de seus 

companheiros e h) Realização de um evento Café com Eles, voltado para o público masculino 

objetivando a desconstrução do pensamento machista e patriarcal da sociedade.  

É valido destacar que os indicativos que demonstram a eficiência do Café Com Elas, 

enquanto espaço de fomento a discussão sobre a temática proposta são qualitativos e se 

exprimem nos relatos das participantes, exemplificados a seguir: “Esse momento me fez 

entender que a mulher sofre não só com tapas e que precisamos dar uma basta nisso.”; “Pude 

encontrar um espaço cheio de mulheres dispostas a compartilhar e conversar sobre o desafio 

de ser mulher em uma sociedade presa a muitos conceitos conservadores, com certeza aprendi 

muito.”; “O bom desses encontros é que faz a gente ver que Ibatiba precisa avançar muito no 

respeito com a mulher”; “Foi uma ótima oportunidade para escutar os desabafos de mulheres 

de todas as idades e diferentes profissões, entender os desafios da mulher no mercado de 

trabalho, principalmente naqueles espaços dominados por homens.”; “A experiência que nós 

mulheres tivemos com o café foi maravilhosa, e por isso nós vamos querer compartilhar isso 

com outras mulheres.”; “Eu espero que nós possamos nos reunir mais vezes para fomentar 

este debate e fortalecer as mulheres do nosso município”.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

           1.ª Edição Café Com Elas 

  

“Compartilhando histórias e transformando realidades.” 

  

             14 de Março de 2019. 

  

  

         2.ª Edição Café Com Elas  

  

“Pelo fim da violência: por elas, por nós e POR TODAS!” 

  

        27 de novembro de 2019.  

  

  

         3.ª Edição Café Com Elas  

  

          “O lugar da mulher é onde ela quiser!” 

  

            06 de março de 2020.  

  

  


