
Participação e representação  

alguns números do II Copene Nordeste 

 

Nos  dia 28, 29 e 30 aconteceu na cidade de João Pessoa/PB o II 
Congresso de Pesquisadores/as Negros da região Nordeste - II Copene 
Nordeste. Do total de 668 inscrições temos que 92% são de pessoas do 
Nordeste brasileiro e, contamos com congressistas oriundos/as dos 
nove estados que integram esta região do Brasil. De outras regiões 
brasileiras vieram 8 % de nossos/as participantes. 

  
A grande maioria de nossos/as congressistas, infelizmente, ainda 

não estão filiados/as a ABPN, pois a análise dos números nos aponta 
que os/as filiados/as representam 156 (24%) pessoas, contra um 
contingente de 503 (76%) não associados, uma informação que nos 
aponta um trabalho de conquista a fazer.  

 
Enquanto, a desagregação das inscrições por categorias nos 

mostra que os/as estudantes de graduação e de pós-graduação 
representam 57% deste grupo de pessoas inscritas as mulheres 
mostram-se com sendo a maioria e representam 72,4% deste segmento. 

 
Encontramos ainda entre os/as nossos/as congressistas 50 

docentes de educação básica e deste grupo as mulheres perfazem 
74%. Temos ainda 54 doutoras e 23 Doutores e aqui também a 
supremacia feminina é inquestionável. Elas representam 70% das 
inscrições enquanto os homens  totalizam 30%. 

Observamos, portanto, uma ampla presença feminina no II 
COPENE Nordeste. Nosso público, além de saberem a fórmula da água 
também se mostra que estão cientes de seus deveres, direitos e 
responsabilidades consigo e com o futuro de nosso país. 



Com uma participação expressiva de mulheres o evento conseguiu  
debater sobre os estudos das temáticas voltadas às relações étnico-
raciais por meio de conferências, mesas de debates, oficinas, simpósios 
temáticos e relatos de experiências afro-pedagógicos,  além de propor 
atividades políticos-culturais e lançamentos de livros, tendo como eixo 
de discussão o tema Epistemologias Negras e Lutas Antirracistas.  

A participação do público em geral fez do II Copene Nordeste um 
evento ímpar, em que a ótica das questões de gênero fosse elucidada 
por meio dos discursos potentes das muitas mulheres participantes do 
Congresso, grupo composto por  doutoras, mestras, pós-graduandas 
no geral, graduandas, graduadas, além da forte presença de jovens 
oriundas do ensino médio. 

Fala retirada da saudação de abertura do II Copene Nordeste 
proferida pelo Prof. Antonio (Baruty) Novaes - Coordenador do Evento.  


