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APRESENTAÇÃO
Apresentaremos algumas reflexões do coletivo pibidiano, do curso de Educação Física
da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT – Campus de Cáceres, durante o
período pandêmico enfrentado pela humanidade, acerca da produção de vida saudável,
proporcionada pela agricultura familiar, que abastece a Cooperativa de Consumo Solidário e
Sustentável – COOPERSSOL.
O trabalho do PIBID-EF tem sido desenvolvido no sistema remoto, não presencial,
tendo em vista a disseminação e alta incidência no contágio de COVID-19 no país e no
mundo. No sentido de lutar pela garantia da preservação da vida, nossos encontros e diálogos
tem acontecido através de plataformas virtuais e conseguimos ampliar o foco para além das
práticas educativas vinculadas ao âmbito escolar. Consideramos fundamental que as
discussões no processo de formação profissional e acadêmica, tenham suas bases na realidade
objetiva.
Preservar a vida e pensar possibilidades de produção de vida saudável nos levaram a
refletir sobre o trabalho desenvolvido pela COOPERSSOL, junto ao Movimento de
Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra – MST, famílias de pequenos agricultores,
assentadas na região do Cinturão Verde no Facão, bem como contribuir com o movimento de
solidariedade construído na região, a partir da iniciativa de sindicatos, movimentos sociais,
cooperativas e diversas instituições, para minimizar os impactos da pandemia.

1

O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES – PIBID para sua realização.

Para

embasarmos

nossas

reflexões,

enquanto

procedimento

metodológico,

entrevistamos/dialogamos com o presidente da COOPERSSOL2 para conhecer as demandas
que chegaram à Cooperativa durante a pandemia e as ações desencadeadas.
Assim, nos propomos relatar tais experiências, com o objetivo de analisar os impactos
da pandemia da Covid-19 para a inclusão produtiva de agricultores familiares no interior do
Mato Grosso, na cidade de Cáceres, por meio das ações da Cooperativa de Consumo
Solidário e Sustentável e as relações estabelecidas por ela.
CONSTRUINDO A REDE DE SOLIDARIEDADE
A vida no planeta apresenta um conjunto de desafios relacionados à experiência
coletiva que envolve a sociedade contemporânea, com efeitos destrutivos nas formas de
produzir sobrevivência no planeta. Algumas culturas, ciências, formas de educação, de
produção da saúde, da política e da economia buscam formas de se relacionar de forma
sustentável, essas são experiências que nos interessam nesse momento.
A COOPERSSOL teve sua fundação estabelecida em junho de 2018, com a reunião de
um grupo de 20 pessoas, com objetivo de desenvolver concepções e práticas sociais
fundamentadas nos princípios da economia solidária e da agroecologia, tendo como valores
orientadores a cooperação, a mutualidade e a comercialização solidária.
Nesse tempo de existência, a cooperativa oferta de modo prioritário os produtos
orgânicos da agricultura familiar (legumes, verduras, frutas, laticínios e outros) e produtos
artesanais (pães, biscoitos, doces, cervejas, licores, tapetes, sabão, dentre outros) produzidos
por grupos e/ou sujeitos que atuam na perspectiva da economia solidária. Atualmente, conta
com um cadastro de fornecedores, formado por grupos de associações, cooperativas e também
de grupos informais da região.
Os resultados apontam que a suspensão das feiras que eram realizadas, semanalmente,
na Praça da Cavalhada e outra no pátio da UNEMAT - Cáceres, impactou negativamente nas
vendas dos produtos da agricultura familiar. Segundo o presidente da Cooperativa, os grupos
mais atingidos foram os que forneciam produtos a partir de contratos ao Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
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pois com o fechamento das escolas eles tiveram os contratos encerrados. Os grupos que
vendiam com entregas domiciliares e na COOPERSSOL, conseguiram enfrentar melhor os
desafios que se apresentaram com o cenário pandêmico, conseguiram manter as vendas nos
mesmos patamares anteriores à pandemia.
Para superar as dificuldades da pandemia, a COOPERSSOL buscou alternativas como
as vendas virtuais e o desenvolvimento de campanhas solidárias com diversas parcerias
implementadas pelas entidades, com o MST, comunidades indígenas, quilombolas e periferia
da cidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das ações de solidariedade organizadas pelas entidades envolvidas, bolsistas
pibidianos puderam também, engajar-se na campanha de arrecadação de roupas, calçados,
gêneros alimentícios e demais itens necessários para o enfrentamento da pandemia. Foram
projetos de produção de álcool em gel, de máscaras, sabão líquido e cestas básicas,
organizadas, coletadas e distribuídas às comunidades duramente atingidas pela crise sanitária
e desinvestimento do poder público no país.

