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Apresentamos o mais novo número da Revista da ABPN – (Associação
Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as) – em sua vigésima oitava edição, lançada sob
incansáveis esforços para qualificação de nosso periódico, a partir da indexação em
plataformas acadêmico-cientificas e atualizações, visando sua progressão quanto a
avaliação junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES).
Relacionado a este trabalho, conquistamos recentemente a indexação à Latindex
- Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal aumentando nosso quadro de indexadores, e
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participamos do XXVI Curso de Editoração Científica que aconteceu no Auditório
Altino Antunes, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo (USP), de modo a nos atualizarmos no campo da editoração científica. Nesse
curso estiveram reunidos editores científicos de diversas regiões do país com o intuito
de atualizar seus conhecimentos sobre técnicas para alcançar eficiência e eficácia em
suas publicações. O curso buscou capacitar os participantes em publicação de artigos
científicos para atribuição de qualidade aos periódicos brasileiros. Tendo palestras com
temas fundamentais para a publicação científica, como gestão e internacionalização do
periódico, uso de Preprints, revisão por pares, OJS, DOI, entre outros.
A revista da ABPN está diretamente implicada às batalhas contra o racismo e a
discriminação racial, mas também a xenofobia e intolerâncias correlatas. Quanto a nova
edição, no Dossiê Temático "Religiosidades e espiritualidades africanas e afrobrasileiras e as lutas cotidianas contra o racismo e a intolerância religiosa” organizado
pelo Prof. Dr. Babalawô Ivanir dos Santos, concentram-se discussões acadêmicocientíficas com estudos que reconhecem as experiências religiosas como práticas
políticas, e igualmente compreendem a intolerância religiosa enquanto um processo que
constitui um desafio contínuo à garantia do direito de ser e a dignidade.
A edição também se constitui de seis artigos livres e um ensaio, cujos textos,
revelado em pesquisas acadêmicas, pautam as diversas reflexões, inovações e revisões
históricas, colocando em evidência a história e intervenções cotidianas da população
negra na sociedade.
Agradecemos as/aos colaboradoras/es – pareceristas, autoras/es, tradutoras/es,
editoras/es, Conselho Editorial, Conselho Consultivo, Diretoria e demais membros da
equipe e parcerias – que possibilitaram a publicação deste número e que tornaram
factível sua continuidade. É nossa maior intenção publicizar e visibilizar os trabalhos
dos diversos pesquisadores e estudiosos das temáticas de interesse da população negra,
com vistas a superar a rígida desigualdade que ainda atingem o povo negro.
Modupé!
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