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RESUMO: Tencionamos apresentar o texto publicado, sob o mesmo título deste resumo, no e-book “Educação, Docência 
e Interdisciplinaridade: Os múltiplos caminhos da relação com o saber”, organizado por Yan Capua Charlot, et al. (2021), 
em resultado do XV EDUCON. O objetivo principal deste trabalho é analisar os impactos da Pandemia da COVID-19 na 
Educação básica, atentando para as desigualdades sociais, raciais e educacionais como norteadoras da análise. Para 
tanto, adotamos a revisão bibliográfica e exploramos os dados divulgados por órgãos institucionais; o aporte teórico se 
fundamenta em artigos contemporâneos em diálogo com autores clássicos da Educação, tais como Miguel Arroyo e 
Paulo Freire. Concluímos, considerando-se os espaços periféricos como lócus de resistência aos empreendimentos da 
necropolítica, reiterando a importância dos direitos humanos e da solidariedade para a sobrevivência das populações 
mais vulneráveis. 
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ABSTRACT: Pretendemos presentar el texto publicado, bajo el mismo título de este resumen, en el libro electrónico 
“Educación, Enseñanza e Interdisciplinariedad: Los múltiples caminos de la relación con el saber”, organizado por Yan 
Capua Charlot, et al. (2021), como resultado del XV EDUCON. El objetivo principal de este trabajo es analizar los impactos 
de la Pandemia del COVID-19 en la Educación Básica, prestando atención a las desigualdades sociales, raciales y 
educativas como guías para el análisis. Para ello, adoptamos una revisión bibliográfica y exploramos los datos 
difundidos por los órganos institucionales; el aporte teórico se basa en artículos contemporáneos en diálogo con 
autores clásicos de la Educación, como Miguel Arroyo y Paulo Freire. Concluimos, considerando los espacios periféricos 
como locus de resistencia a la necropolítica, reiterando la importancia de los derechos humanos y la solidaridad para 
la supervivencia de las poblaciones más vulnerables. 
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