
Estudantes indígenas da UnB relatam
'saudade' e 'medo' em isolamento longe da
família
Universitários compartilham residência em Brasília e computador para atividades à
distância. Para dar assistência, reitoria instituiu auxílio-alimentação.
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Iyuri da Costa, 26 anos, mestrando do 3º semestre em Antropologia Social na Universidade de Brasília — Foto: Arquivo
pessoal

Após a suspensão das aulas na Universidade de Brasília (UnB), a maioria dos

estudantes indígenas permaneceu no Distrito Federal. Segundo a instituição, entre

há uma semana

DISTRITO FEDERAL

https://g1.globo.com/
http://g1.globo.com/distrito-federal/


os 180 graduandos, 104 estão na capital, . O medo de voltar para casa e ser um

"vetor" para a transmissão do novo coronavírus motivou a permanência de jovens

que conversaram com o G1.

A "preocupação" é um dos sentimentos de Iyuri da Costa, 26 anos, que está no 3º

semestre do mestrado em Antropologia Social. Ele é da etnia Tikuna, que fica na

região sudoeste do Amazonas, primeiro grupo indígena a registrar suspeita da

doença.

"Eu poderia ser infectado no caminho. Para preservar a vida
do meu povo e da minha família, resolvi ficar", conta Iyuri,
que tem Magüta como nome indígena.

Iyuri mora em Ceilândia Sul com a irmã e mantém contato com a família por

aplicativos de mensagem. O parente mais velho no Amazonas é o avô, que tem 105

anos. "Estou muito preocupado. Porque se um for afetado, todos serão", disse.

UnB suspende semestre por conta da Covid-19·
Veja o que abre e o que fecha no DF durante a pandemia de Covid-19·

https://g1.globo.com/politica/blog/matheus-leitao/post/2020/03/27/indigenas-tiveram-contato-com-medico-do-ministerio-da-saude-que-contraiu-o-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/03/23/unb-suspende-calendario-academico-por-conta-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/03/23/veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-no-df-durante-a-pandemia-de-covid-19.ghtml


Iyuri da Costa, 26 anos, mestrando na UnB, com o avô, de 105 anos — Foto: Arquivo pessoal

Na semana passada, a UnB suspendeu o semestre letivo por conta da pandemia do

novo coronavírus. Iyuri afirma que, mesmo sem atividades, está "estudando para

ficar pronto quando as aulas voltarem". Por enquanto, ele conta com o auxílio de

familiares para se manter.

Compartilhamento de materiais

Para manter estudantes em vulnerabilidade econômica em meio à crise, a UnB criou

um auxílio alimentação emergencial de R$ 465 mensais, já que o Restaurante

Universitário está fechado. Além disso, mantém o auxílio-moradia aos graduandos,

que podem viver na Casa do Estudante Universitário (CEU) ou receber R$ 530

mensais (veja mais abaixo).

Uma das beneficiárias é a estudante de relações internacionais Alcineide Moreira

Cordeiro, de 28 anos, que mora em um apartamento no Varjão com outros sete

estudantes indígenas.



Alcineide Moreira Cordeiro, de 28 anos, estudante de Relações Públicas na UnB — Foto: Arquivo pessoal

Ela afirma que, apesar dos auxílios, os estudantes precisam compartilhar

computadores para que todos possam fazer atividades à distância. Segundo

Alcineide, os colegas têm tomado cuidados para prevenir o contágio pelo novo

coronavírus.

"Passamos sempre álcool em gel. Se precisamos sair ao
mercado, apenas uma pessoa vai", conta.



A estudante é da etnia Piratapuya, também do Amazonas. Ela tem uma filha de 5

anos, que mora na comunidade com o pai. O acesso ao local só ocorre por barco. "A

vontade que dá é de ficar perto dela nesse momento. Muita saudade. Mas eu prezo

pela segurança de todos", diz.

Para Alcineide, permanecer na universidade é um ato de resistência e ela lembra

que "essa situação vai passar".

"Eu não vou desistir. Não represento só minha família, mas
minha etnia, minha comunidade, é um peso muito grande",
disse.

Já a estudante e coordenadora da Associação dos Acadêmicos Indígenas da UnB,

Jheniffer Oliveira, de 27 anos, voltou para casa, na Aldeia Indígena Caeiras Velha em

Aracruz, Espirito Santo. "Me sinto mais segura aqui", diz.

Mesmo morando longe, ela segue recebendo bolsa permanência e auxílio

socioeconômico da UnB, que somados chegam a R$ 1.430. "Estou conseguindo me

manter", afirma.

Suspensão e auxílios emergenciais



Aula em an�teatro da Universidade de Brasília (UnB) — Foto: Isa Lima/UnB

A decisão de suspender o semestre acadêmico foi tomada pelo Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão (Cepe) da UnB. Segundo a instituição, entre as questões que

dificultaram a manutenção das atividades estava a falta de estrutura da própria

universidade para manter aulas pela internet.

Além disso, os gestores apontaram que nem todos os estudantes tinham os

equipamentos necessários para realizar as atividades, além de não haver

possibilidade de saber como estava o quadro de saúde dos alunos e familiares.

"Há também muita heterogeneidade entre disciplinas e docentes, além de os

estudantes terem condições muito diversas, alguns sem computador e acesso à

internet. Com isso, estamos discriminando as pessoas", disse à ocasião a reitora da

UnB, Márcia Abrahão.

Foram mantidas apenas estágios supervisionados e atividades assistenciais na área

de saúde, além de bancas de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),

desde que feitas pela internet.

Os auxílios destinados a estudantes em vulnerabilidade econômica serão

distribuídos prioritariamente entre:

CORONAVÍRUS

Moradores das casas do Estudante Universitário de Graduação e Pós-Graduação

que já têm acesso gratuito ao Restaurante Universitário (RU);
·

Estudantes inseridos no programa de moradia pecúnia que não retornaram aos

seus estados de origem;
·

Estudantes indígenas que não voltaram às suas comunidades;·
Estudantes que dependem exclusivamente do RU para alimentação.·


