
 

 

 

 

 

 

 

Brasil: 

“Verás que um/a filho/a teu não foge á luta 

Nem tem, quem te adora, a própria morte” 

 

 

É com grande satisfação que a Associação Brasileira de Pesquisadores/as 

Negros/as (ABPN), o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e 

Indígenas (NEABI-CCHLA) da UFPB e da Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB-Guarabira) e do Grupo de Estudos Integrando Competências, 

Construindo Saberes, Formando Cientistas (GEINCOS/CE/UFPB) dão as 

boas-vindas às participantes e aos participantes do II Congresso de 

Pesquisadores/as Negros/as do Nordeste (II COPENE Nordeste) para 

debater os temas: Epistemologias Negras & Lutas Antirracionais, tendo 

como símbolo da nossa ancestralidade africana a Adinkra Fawhodie, que 

representa a independência, liberdade e emancipação. Tal signo, vincula-se 

ao nosso passado, presente e futuro, pois a liberdade foi uma conquista 

recente, apenas 131 anos que tivemos o fim do sistema escravocrata; a 

emancipação plena, por sua vez, está em construção, e encontra-se mais do 

que nunca sob risco, e depende de todos os grupos raciais que compõem a 

sociedade brasileira.  



O contexto político atual, de governo de extrema-direita, nos mostra 

que a cada dia uma árdua luta para manter os poucos direitos conquistados 

pela população negra. A exemplo, das nossas batalhas atuais: em defesa da 

Previdência Social e de uma Educação Pública de Qualidade.  Amanhã, 30 de 

maio, mais uma vez, iremos às ruas nos contrapor aos discursos das forças 

conservadoras do Brasil. Afinal, o futuro se constrói no presente ativo e, 

acabamos de chegar às universidades e institutos federais. Como se sabe a 

democratização do ensino superior começou em 2002, na Universidade 

Estadual da Bahia/UNEB e Na Universidade Estadual do Rio Janeiro/UERJ 

e, em 2012, se tornou Lei nas Instituições Federais de Ensino, com a 

implantação de cotas para população negra, povos indígenas e pessoas com 

deficiência, caso da UFPB nos anos de 2010 e 2016. Todo este desmonte, as 

ameaças de cortes de verbas atingem diretamente e comprometem, dentre 

outros pontos, a continuidade dos estudos de milhares de cotistas nos 

Institutos Federais bem como Nas Universidades, muitos e muitas dos quais 

são os/as primeiros/as universitários/as da família, porém ao invés de 

incentivos para este novo perfil de discentes recebemos penalizações e 

ameaças. 

Apesar desse cenário, ousamos sonhar e assim construímos várias 

redes de apoio para organização do II COPENE Nordeste. Nesse sentido, 

agradecemos o apoio institucional: 

da Reitoria da UFPB 



do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as. 

Comissão de Inclusão e Acessibilidade 

 

Com estes apoios e a soma do esforço e do trabalho da Comissão 

Organizadora e da Comissão Científica da dedicação de nossos dois 

estagiários e mais recentemente, a partir do dia 28, com a chegada dos 

monitores/as conseguimos estruturar o II COPENE. Um Congresso que 

agrega pesquisadoras e pesquisadores negros e negras, discentes, docentes 

da educação básica universitária, ativistas e também pessoas aliadas.   

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.  

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. 

Ao longo destes 3 dias teremos a oportunidade de debatermos nossas 

produções científicas em Comunicações Orais nas Sessões Temáticas e nas 

Sessões de Pôsteres assim como em Mesas de Debate. Teremos ainda 

lançamentos de livros bem como oficinas. Contamos ainda com atividades 

político-culturais, como a Feira Preta, realizada pela Rede Afro-

empreendedores e a Kizomba que ocorrerá na noite de 31 de maio 

encerrando o nosso conjunto de atividades. Nossas atividades tiveram início 

nesta manhã com o Fórum da Educação Básica de Educação para Relações 

Étnicos Raciais no qual docentes de nossa região Nordeste tiveram a 

oportunidade de compartilharem suas experiências. 



Antes de finalizar, quero manifestar nosso agradecimento a todas as 

pessoas envolvidas no II COPENE, começando pel@s trabalhadoras/es 

“invisíveis”/terceirizados, técnicos administrativos, funcionários/as públicos 

do CCHLA da reitoria, da Editora universitária e  passando pelas 

pesquisadoras/es da Comissão Científica e as/os monitoras/es que estão 

fazendo o Congresso acontecer desde muito antes dessa manhã do dia 29 

de maio. Os primeiros momentos deste II Copene ocorreram em 27 de 

outubro de 2017 quando propus, na plenária de encerramento o estado da 

Paraíba como a sede deste segundo encontro, o qual daria continuidade as 

atividades que tiveram o Professor Carlos Benedito da Universidade Federal 

do Maranhão como o Coordenador Geral. Acredito que nossas raízes mais 

profundas sejam o I Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as, 

realizado de 22 a 25 de novembro de 2000 em Recife e que ocorreu sob a 

coordenação geral do Professor Henrique Cunha Junior.  

Assim, na condição de Coordenador Geral deste Segundo Copene, 

quero encerrar minha explanação, renovando meus votos de boas-vindas e 

desejando a todos e todas um excelente II COPENE NORDESTE, com a 

expectativa que ao final do Congresso, possamos retornar as nossas 

atividades fortalecid@s e revigorad@s para construir estratégias para 

manter os nossos DIREITOS e avançarmos na elaboração de uma sociedade 

com EQUIDADE RACIAL, e que amanhã, 30 de maio, possamos somar as 

vozes que lutam por Educação Pública e de Qualidade, pela continuidade da 



inclusão de mulheres e homens NEGROS/as nas universidades públicas e em 

todos os espaços sociais. Fecho com um fragmento da poesia Todas as 

manhãs, da autoria de Conceição Evaristo: 

Todas as manhãs junto ao nascente dia 

Ouço a minha voz-banzo, 

Âncora dos navios de nossa memória. 

E acredito, acredito sim 

Que os nossos sonhos protegidos 

Pelos lençóis da noite  

Ao se abrirem um a um 

No varal de um novo tempo 

Escorrem as nossas lágrimas 

 fertilizando toda a terra 

onde negras sementes resistem 

reamanhecendo esperanças em nós 

 

AXÉ! AMBA!    

Agradeço a atenção de todas e todos. 


