
 

 

 

IV JORNADA DE CAPACITAÇÃO DA ENADEP 

 

“DEFENSORIA PÚBLICA E O MACHISMO ESTRUTURAL NO SISTEMA DE 

JUSTIÇA” 

 

 

A Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, 

 

Considerando que a atividade da Escola Nacional de Defensoras e Defensores 

Públicos (ENADEP), vinculada à Associação Nacional de Defensoras e Defensores 

Públicos (ANADEP) visa ao aperfeiçoamento, capacitação e qualificação das defensoras 

e defensores  públicos, através de diversas atividades, como cursos, seminários, aulas, 

audiências públicas, entre outras; 

 

Considerando que a ENADEP tem por objetivo também a educação em direitos, conforme 

o artigo 4º da Lei Complementar Nº 80/94, que afirma que é função institucional expressa 

da defensora e do defensor público promover a difusão e a conscientização dos direitos 

humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico. 

 

Considerando a visão da ENADEP de disseminação de conhecimento jurídico de 

excelência baseado na ação transformadora de toda pessoa humana; 

 

Considerando que a assistência jurídica prestada pelo Estado está a cargo das 

Defensorias Públicas por meio do trabalho de defensoras e defensores públicos e 

seus auxiliares; 

 

Considerando a necessidade de fomentar atividades voltadas à capacitação de 

defensoras e defensores públicos; 

 

RESOLVE lançar o presente EDITAL de abertura da IV Jornada de Capacitação da 

ENADEP com a temática “DEFENSORIA PÚBLICA E O MACHISMO ESTRUTURAL 

NO SISTEMA DE JUSTIÇA” a ser realizada em formato virtual, por meio do 

aplicativo ZOOM, sob a coordenação-geral da Defensora Pública Ludmilla Paes 

Landim, Diretora da Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos e da 

Coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP, Jeane Xaud. 

 



 

 

 

IV JORNADA DE CAPACITAÇÃO DA ENADEP 

 

“DEFENSORIA PÚBLICA E O MACHISMO ESTRUTURAL NO SISTEMA DE 

JUSTIÇA” 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

Em fevereiro de 2020, a ENADEP e a Comissão da Mulher da ANADEP promoveram 

o curso “Defensores Públicos e Masculinidades: o papel do homem na construção 

da equidade de gênero no sistema de justiça”.  

 

O curso, que inovou com uma roda de conversa entre defensores públicos homens, teve 

como objetivo fomentar o debate e rever atitudes machistas que ocorrem nos 

ambientes de forma natural, como frases, assédios e a violência doméstica. 

 

Em julho e agosto de 2020, a Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP realizou 

a capacitação interna Feminismo Negro, Reflexões Antirracistas e Práticas 

Deocoloniais. 

 

A capacitação, realizada em 4 encontros semanais, teve como objetivo expandir o 

repertório de referencial teórico acerca das questões que circunscrevem o racismo e 

o machismo estrutural com o fito de fornecer ferramentas conceituais para promover 

o debate na sociedade e nas atividades afetas ao munus defensorial. 

 

A discussão em torno do papel do homem na construção da equidade de gênero no 

sistema de justiça deve continuar.   

 

Assim, a nova atividade, através da plataforma virtual da ANADEP é voltada para 

defensoras e defensores públicos estaduais, associados e associadas que se 

interessem em compreender melhor como a masculinidade hegemônica opera nas 

estruturas sociais e na formação das subjetividades, fomentando uma visão crítica 

frente ao machismo e ao racismo estruturais, internalizados pelos sujeitos e sujeitas 

e replicados pelo sistema de justiça, permitindo uma atuação profissional a partir de 

um olhar de gênero e raça sobre a realidade social. 

 

2. EMENTA: Masculinidade tóxica e saúde mental. Machismo estrutural e sistema de 

justiça. A interseccionalidade e o entrecruzamento de violências de gênero e raça 

com o machismo. 

 



 

 

 

3. OBJETIVO GERAL: A finalidade da CAPACITAÇÃO com a temática 

“DEFENSORIA PÚBLICA E O MACHISMO ESTRUTURAL NO SISTEMA DE 

JUSTIÇA”, é dar visibilidade ao machismo estrutural tão arraigado ao Sistema de 

Justiça e fornecer ferramentas teóricas e práticas para se pensar sobre como as 

condutas machistas ainda impactam na atuação da Defensoria Pública. 

 

4. PÚBLICO ALVO: Defensoras e Defensores públicos estaduais, associadas e 

associados à ANADEP. 

 

5. CARGA HORÁRIA: 4h30min/aula - com certificação para todas e todos que 

participarem e assinarem a lista de presença de, pelo menos, 2 aulas. 

 

6. TOTAL DE AULAS: 3/1x por semana (toda quinta-feira às19:00-20:30). 

 

7. PERÍODO DE AULAS: 19/11/2020 -03/12/2020. 

 

8. MODALIDADE: Ead – pela plataforma ZOOM. 

 

9. VAGAS: 250 vagas. 

 

10. PERÍODO DA INSCRIÇÃO: de 10 a 16 de novembro de 2020. 

 

11. MAIS INFORMAÇÕES: anadep@anadep.org.br com assunto "Capacitação 

machismo estrutural". 

 

12. CORPO DOCENTE: O corpo docente é formado por facilitadores e 

mediadores defensoras e defensores públicos com conhecimento na área. 

 

13. CRONOGRAMA: 

 

 DATA TEMA MEDIADORA FACILITADORA 

Aula 1 19/11 
Masculinidade tóxica e saúde 
mental 

Jeane Xaud Valeska Zanello 

Aula 2 26/11 
Machismo estrutural e 
sistema de justiça 

Jeane Xaud Elida lauris 

Aula 3 03/12 

A interseccionalidade e o 
entrecruzamento de 
violências de gênero e raça 
com o machismo 

Jeane Xaud Marjorie Chaves 

 

mailto:anadep@anadep.org.br


 

 

 

14. QUEM SÃO AS FACILITADORAS:  

 

ÉLIDA LAURIS é Doutora em Pós-colonialismos e Cidadania Global pelo Centro de 

Estudos Sociais e Faculdade de Economia, da Universidade de Coimbra. Atualmente faz 

parte da coordenação executiva da Terra de Direitos. 

 

JEANE XAUD, é Defensora Pública do estado de Roraima, Mestra em Sociedade e 

Fronteiras pela Universidade Federal de Roraima (UFRR), ativista de direitos humanos, 

Coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP.  

 

MARJORIE CHAVES é Doutoranda em Política Social pela Universidade de Brasília 
(UNB), Mestra em História pela mesma instituição. Graduada em História pela União 
Pioneira de Integração Social. 
 

VALESKA ZANELLO é pós-doutora em Psicologia pela UNESP. Doutora em Psicologia 

pela Universidade de Brasília. 

 

 

 

 


