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A educação brasileira apresenta-se fortemente excludente e elitista desde práticas 

educativas de membros da Companhia de Jesus que se fizeram presentes por ocasião da 

exploração, conquista e povoamento do território denominado atualmente de Brasil. 

Naquele contexto, notadamente eurocêntrico, falava-se em Modernidade.Propunham os 

brancos, pretensamente “superiores”, civilizar os “inumanos” aqui existentes, impingindo-lhes 

trabalhos forçados, bem como aos africanos trazidos por conta do tráfico negreiro, dos quais 

descendem a grande maioria da população brasileira e inúmeras comunidades, muitas, intituladas 

de quilombolas. 

Esta ideia de modernidade ainda é vigente. Não é sem motivo que a história da educação 

brasileira do século XX aponta para práticas educativas localizadas em território urbano, focadas 

na criança, e, quando para o adulto, sem considerar seus saberes culturais, oriundos da 

experiência.Experiência, aliás, repleta de interdições, discriminações e toda sorte de sofrimentos 

ético-políticos. 

Modernidade?É preciso por em xeque esta ideia. Nesse sentido, experiências em campos 

sociais e estudos vêm apontando para outro parâmetro de modernidade. Uma modernidade que 

inclua, por exemplo, a pessoa com deficiência, também marcada por práticas de negação à vida, 

inanição material e cultural, exposição circense, assistência caritativa, etc. 

Por isso, convidamos a Secretaria de Educação do Estado do Amapá, a socializar suas 

políticas e práticas de educação no que se referem à Educação Especial, Educação do Campo, 

Educação Quilombola, Educação Indígena e Educação de Jovens e Adultos. Momento oportuno 

para intitular esse encontro de: “Seminário Políticas e Práticas em Educação Especial, EJA, 

Educação do Campo, Educação Indígena e Educação Quilombola no Estado do Amapá”. 

Evento que quer gritar: modernidade! Não a eurocêntrica, mas uma pautada na 

inclusão,que reconheça a diversidade cultural do mundo, a ecologia de saberes que o compõe e 

valorize as identidades culturais há tanto tempo subalternizadas, silenciadas e invisibilizadas. Em 

nosso caso, identidades situadas no hemisfério Sul, historicamente explorado e negado em sua 

alteridade. 
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JUSTIFICATIVA: MODERNIDADE. MODERNIDADE? MODERNIDADE! 


