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Resumo  
 
Através do projeto de extensão Agricultura Ecológica Urbana e Periurbana (AEUP), 
concluso em março de 2010, iniciou-se a Feira de produtos agroecológicos de São 
José do Norte. Após o término do financiamento deste projeto o grupo de 
agricultores deu sequência ao trabalho. A referida feira vem ocorrendo 
semanalmente desde maio de 2010, apenas em janeiro de 2011 o NUDESE começa 
um acompanhamento através do Programa: Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares (INTECOOP). O objetivo do projeto AEUP era viabilizar uma 
proposta caracterizada numa transição da produção convencional para uma 
produção agroecológica com a finalidade de possibilitar a geração de trabalho e 
renda. Para tanto o processo contemplou três aspectos, tais como: formação, 
produção e comercialização. A proposta da feira agroecológica vem mostrar-se 
como um contraponto a lógica da monocultura, fazendo com que o agricultor não se 
torne refém apenas de um tipo de produto. A diversificação natural de produção 
garante maior estabilidade econômica para o produtor além de guardar a 
biodiversidade, conservar o meio ambiente e promover a segurança alimentar. 
Podemos discutir dois aspectos que mantiveram os produtores na feira de São José 
do Norte, um que foi o amadurecimento da organização coletiva que os produtores 
construíram e outro aspecto que pode contribuir é o efetivo incremento na renda. 
 


