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ABPN

Fundada em agosto do ano 2000, a ABPN é uma organização sem fins lucrativos e
apartidária, que se destina à defesa da pesquisa acadêmico-científica e/ou espaços afins
realizada prioritariamente por pesquisadores/as negros/as, sobre temas de interesse
direto das populações negras no Brasil e de todos os demais temas pertinentes à construção
e à ampliação do conhecimento humano e, igualmente, ao desenvolvimento sócio político e
cultural da sociedade.
No Brasil, somos um dos órgãos fundamentais da rede de instituições que atuam no
combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial, com vistas à formulação, à
implementação, ao monitoramento e à avaliação das políticas públicas para uma sociedade
justa e equânime.
Desse modo, entre as finalidades da ABPN, estão o fortalecimento profissional de
pesquisadores/as; a consolidação de campos temáticos de pesquisas; a institucionalização
de grupos de pesquisas e instâncias correlatas, face às exigências contemporâneas da
diversidade e da multiplicidade da produção de conhecimentos no campo acadêmico, em
particular, com a incorporação de estudos sobre relações raciais e sobre as populações
historicamente discriminadas, com o intuito de refletir a riqueza de temáticas e de
pesquisas no âmbito das Ciências Sociais e Humanas, das Ciências Sociais Aplicadas e das
Ciências da Natureza, Ciências da Saúde e Ciências da Linguagem e das artes e Ciências
outras.
A ABPN tem por missão, congregar e fortalecer pesquisadores/as negro/as e
outro/as que trabalham com a perspectiva de superação do racismo, e com temas de
interesse direto das populações negras no Brasil, na África e na Diáspora, defendendo e
zelando pela manutenção da pesquisa com financiamento público e dos institutos de
pesquisa em geral, propondo medidas para o fortalecimento institucional da temática das
relações raciais. Atualmente reunimos cerca de 1500 pesquisadores das mais diversas áreas
do conhecimento (Arquitetura e Urbanismo, Educação, Ciências Exatas e Tecnológicas,
Saúde, etc...).

COPENE

O Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as (COPENE) é um fórum da
Associação de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN) que congrega o/as associado/as em
ações de articulação, divulgação, promoção, valorização e construção de uma agenda
nacional voltada aos estudos africanos e afro-brasileiros.
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