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EVENTO: 12ª Edição ESMP LITERÁRIA – “ ÚRSULA, de MARIA FIRMINA 

DOS REIS” 

MODALIDADE: EAD      CARGA HORÁRIA TOTAL: 2h/a 

MEDIADORA: Samira Mercês dos Santos, Mestranda em Direito Constitucional 

pela Universidade de Lisboa, Promotora de Justiça titular da 4ª Promotoria de 

Imperatriz. Coordenadora do Núcleo de Estudos da ESMP-MA sobre política da ação 

afirmativa e critérios subsidiários de heteroidentificação. 

 

PALESTRANTES:  
Claunísio Amorim Carvalho, Historiador, ensaísta e editor, servidor de carreira do 

MPMA. 

Dilercy Adler, Psicóloga, Doutora em Ciências Pedagógicas-ICCP/CUBA/UnB. 

Professora de Graduação e Pós-Graduação, aposentada pela Universidade Federal do 

Maranhão. Pesquisadora de Maria Firmina dos Reis. Recebeu vários prêmios, troféus e 

menções honrosas por trabalhos poéticos e culturais. 

 

UNIDADE (Órgão solicitante/parcerias) 

1. MPMA; 

2. CENTRO CULTURAL;  

3. ESMP. 

Local: 

Plataforma Google 

Meet com transmissão  

no canal do YouTube 

da ESMP.  

 

Público Alvo/Vagas 

Membros, servidores, 

estagiários do MPMA e 

público externo mediante 

inscrição.  

Vagas Ilimitadas 

 

Data: 

19 de novembro de 2020 

Das 15:00 às 17:00. 

 

EMENTA 

O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Escola Superior do 

Ministério Público do Estado do Maranhão (ESMP/MA), e em parceria com o Centro 

Cultural, visando discutir acerca da  12ª Edição ESMP LITERÁRIA – “ ÚRSULA, de 

MARIA FIRMINA DOS REIS”,  considerado o primeiro romance brasileiro 

abolicionista  e  um  dos  primeiros  de  autoria feminina  no  Brasil, em que o  texto,  

de feição ultrarromântica,  inaugura  em  nossas  letras  a  representação  do  negro  em  

sua condição  de  escravo,  apresentando  criticamente  o  regime  escravagista  e  a 

sociedade patriarcal  do  século  XIX.  Nesse sentido, a escravidão, nesta época, era 
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bastante intensa, sendo impossível desvencilharmos o enredo de Úrsula da real situação 

predominante no país neste mesmo período.  Assim, se percebe claramente, a 

condenação de toda a instituição do cativeiro e, juntamente com ela, a crítica à condição 

submissa da mulher.  De tal modo, convém ressaltar que Maria Firmina viveu em uma 

época onde a mulher era socialmente marginalizada. Portanto, a escrita, a leitura e o 

raciocínio, não eram consideradas como pertencentes ao mundo feminino, pois os 

homens a julgavam inferiores intelectualmente, pois, no romance, a mulher e o escravo 

são alçados à condição de vítimas deste sistema, situação vivida pela própria autora, 

mulher mestiça e pobre. 

 

METODOLOGIA 

  A capacitação será realizada na modalidade de educação a distância, e poderá ser 

acessada via dispositivos móveis ou computador, através  do canal da ESMP/MA no 

YouTube. A carga horária total do evento será de 02 (duas) horas. Este formato de  

transmissão permite a interação dos participantes, recriando as condições de um 

encontro presencial, ao dinamizar a troca de conhecimentos e favorecer o debate ao 

final das exposições temáticas, serão realizadas explanações teóricas sobre o tema, 

com recursos que possibilitem a construção das melhores práticas referentes a 

temática, com base na troca de experiência entre os participantes. O link para acesso 

à sala virtual será encaminhado para os inscritos no dia do evento. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

 

- Participação em sala virtual. 

 


