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A revista da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as, é
marcada pela escolha de suas temáticas e o teor de suas publicações na divulgação e
promoção dos Direitos Humanos da população negra na América Latina e Caribe,
promovendo ações multidisciplinares e/ou interdisciplinares na formação de
pesquisadores e na produção de conhecimento, assim como incentivando a colaboração
entre pesquisadores de diferentes áreas com vistas a realização de trabalhos e formação
que considere as pluriepistemias e incentive o diálogo com os saberes tradicionais.
A publicação do novo Caderno Temático da Revista da ABPN, intitulado “Raça
Negra e Educação 30 anos depois: e agora, do que mais precisamos falar?” traz como
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grande contribuição o fato de potencializar o vislumbre de um panorama amplo sobre o
estado da arte no que diz respeito à produção, promoção e estudo sistemático do
impacto de políticas públicas relacionadas ao ensino para a população negra em suas
diferentes modalidades e fases, à criação e implementação de políticas públicas
relacionadas ao ingresso em cursos de graduação e pós-graduação, ao ingresso em vagas
reservadas para o serviço público e o impacto dessas presenças em diferentes instâncias
institucionais.
Agradecemos aos/às colaboradores/as – pareceristas, autores/as, tradutores/as,
editores/as, Conselho Editorial, Conselho Consultivo, Diretoria e demais membros da
equipe e parcerias – que possibilitaram a publicação deste número, e que tornaram
factível sua continuidade. Convidamos os leitores e leitoras à navegar por esse volume
e, a partir das experiências e investigações aqui compartilhadas, não esmorecerem na
reflexão e na prática de uma educação antirracista nesse país.
Modupé!
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