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Com o Projeto Ligue os Pontos, a cidade de São Paulo foi 
vencedora do prêmio Mayors Challenge 2016, promovido 
pela Bloomberg Philanthropies, que premiou iniciativas ino-
vadoras em políticas públicas nas cidades da América Latina 
e do Caribe. São Paulo recebeu o prêmio principal, com a 
premissa de que um dos grandes desafios a ser enfrentado 
pelas cidades latino-americanas é estabelecer uma relação 
sustentável entre as áreas urbana e rural.

Em execução desde 2018, o projeto atua em três eixos 
estruturantes de ação: Fortalecimento da Agricultura, com 
Assistência Técnica e Extensão Rural constantes a produ-
tores rurais da cidade de São Paulo; Cadeia de Valor, com 
atuação direta com atores estruturantes da cadeia da agri-
cultura e do alimento; e Dados e Evidências, com atuali-
zação e levantamento de dados oficiais que embasam as 
políticas públicas para a zona rural da cidade de São Paulo.

O Projeto Ligue os Pontos tem desenvolvido uma go-
vernança inédita na cidade de São Paulo. Concebido por 
meio de uma parceria entre secretarias e órgãos municipais, 
o Ligue os Pontos constituiu um Comitê de Governança 
para o projeto, formado por representantes das diferentes 
secretarias, mantendo sua pluralidade de representações 
e um cronograma estabelecido de encontros.

APRESENTAÇÃO



produção local da agricultura no mesmo território geográfico 
do seu mercado consumidor, fortalecendo a autonomia dos 
produtores locais e conferindo maior peso de participação 
aos consumidores.

Para tanto foi montada uma CSA – Comunidade que 
Sustenta a Agricultura, a CSA Martinelli – aproximando e 
estreitando os laços que unem o produtor rural dos seus 
consumidores, aqui chamados de “coagricultores”.

É nessa troca que a família agricultora oferece sema-
nalmente produtos diversificados, frescos e saudáveis, sem 
o uso de agroquímicos, ao grupo de coagricultores, que 
por sua vez se compromete com a gestão administrativa 
e financeira da CSA, em um acordo mútuo de parceria e 
apoio, criando uma cultura de “apreço”, em vez de continuar 
unicamente na cultura do “preço”.

Para essa CSA, o projeto foi ainda além, e fomentou a 
transição agroecológica da família produtora, antes pro-
dutora convencional de verduras, e que, agora, conta com 
toda a área de produção certificada por meio do Protocolo 
de Transição Agroecológica.

A contextualização da CSA e a experiência do Projeto 
Ligue os Pontos estão presentes nesta cartilha, com a ex-
pectativa de poder replicar essa aprendizagem e de trazer 
luz ao benefício mútuo entre agricultores e coagricultores 
em um modelo disruptivo e possível de comercialização. 

Nicole Gobeth Di MartiNo
Gestora do Projeto Ligue os Pontos

césar aNGel boffa De azeveDo
Secretário Municipal de 

Urbanismo e Licenciamento

Essa governança multissetorial permitiu que diferen-
tes políticas públicas incidentes no território da zona rural 
sul atuassem de forma mais integrada, buscando apoiar as 
agricultoras e os agricultores da região para que passem a 
adotar práticas mais sustentáveis, tanto do ponto de vista 
ambiental como econômico, já que é de fundamental impor-
tância para a cidade que esses agricultoras e agricultores 
permaneçam na região, com melhores condições de vida 
e renda, produzindo alimentos e conservando a paisagem 
rural e os serviços ecossistêmicos ali existentes.

Uma inovação importante foi o uso de tecnologia para o 
desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável e de 
novos canais de conexão entre produtores e consumidores. 
Outra, foi a articulação e o estabelecimento de parcerias 
com o setor público e organizações da sociedade civil para 
o desenvolvimento de atividades do projeto.

A forma de trabalho baseada em colaboração e parce-
rias abre a oportunidade para a ampliação dos resultados 
e a sustentabilidade do projeto para além do período de 
financiamento do prêmio da Bloomberg, além de sua repli-
cabilidade em outras cidades e Estados do Brasil.

O conjunto de cartilhas e cadernos técnicos, ora ela-
borado no âmbito do projeto,  busca apresentar aos as 
gestoras e gestores públicos, agricultoras e agricultores, 
estudantes e ao público em geral algumas dessas experi-
ências inovadoras, passíveis de serem replicadas por outras 
cidades, estados e países interessados na lógica da atuação 
do Ligue os Pontos.

Nesta cartilha será apresentada uma das experiências 
do projeto com os circuitos curtos de comercialização, que 
pode ser traduzido por uma forma de comercialização da 
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INTRODUÇÃO Vivemos em um mundo onde os nossos pensamen-
tos, sentimentos e ações são permeados por uma 
ideia mercantilista de que tudo tem seu preço. E 
que esse preço é o que determina o valor das coi-
sas. Expressões como: “quanto mais caro melhor”; 
“você vale o que ganha”; “quero o bom, o bonito e 
o barato”, são expressões comuns que expressam 
essa ideia. Essa é a chamada cultura do preço. E 
está fortemente presente nas relações comerciais 
de uma forma geral.

O contraponto a essa cultura é feito pelo Community Sup-
ported Agriculture, movimento social mundial traduzido no 
Brasil como Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA). 
Cada projeto ou iniciativa desse movimento chama-se, de 
forma popular, uma “CSA”. Inserida nos Sistemas Agroali-
mentares Sustentáveis e adotando o conceito dos “Circuitos 
Curtos de Comercialização”, no qual consumidores e agricul-
tores estão geograficamente próximos e estabelecem rela-
ções comerciais de forma direta, sem atravessadores, uma 
CSA propõe hoje, como tarefa, resgatar a cultura de afeição, 
consideração; a cultura de “apreço”, abandonando a cultura 
do preço. Esse é um caminho que precisa ser reconstruído.

E como é que uma CSA nos permite desenvolver uma 
cultura de apreço? Para responder essa pergunta, tenta-
remos formar uma imagem de como funciona uma CSA de 
forma geral: cada um de nós precisa se alimentar e por isso 
necessitamos do agricultor. O agricultor planta e necessi-
ta que seus alimentos sejam consumidos. Como acontece 
nos circuitos curtos de comercialização, é só criar a ponte 
entre esses dois atores – agricultores e consumidores. No 
entanto, na CSA, isso se dá por meio de uma economia 
associativa, solidária; de parceria. 
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Estabelecem-se, assim, novas formas de convivência 
social, sob os cuidados de uma economia mais justa, mais 
fraterna, com mais “apreço”. Uma economia viva, baseada 
nas necessidades reais e verdadeiras.

A partir de uma primeira experiência ocorrida em 2011 
no bairro agrícola Demétria, em Botucatu-SP, a primeira uni-
dade de CSA foi criada no Brasil – a CSA Demétria. Um de 
seus cofundadores e precursor da CSA no Brasil foi o artista 
plástico Hermann Pohlmann, discípulo do artista plástico 
alemão Joseph Beuys (1921 a 1986), que propôs o conceito 
de Escultura Social ou Arte Social. 

Segundo Beyus todo ser humano é um artista que molda 
o ambiente e a sociedade na qual convive. E o ato de mol-
dar e dar forma a este ambiente é o que Beuys chama de 
Escultura Social ou Arte Social. Diferentemente das formas 
de arte tradicionais conhecidas (escultura, pintura, teatro, 
cinema, música etc.) nas quais o artista e o material têm uma 
relação de subordinação, na Arte Social o processo artístico 
se realiza na interação entre os seres humanos. Cada qual 
é um artista e, ao mesmo tempo, a matéria-prima. Molda e 
é moldado. Transforma e é transformado. Por isso que, no 
Brasil, as CSA são encaradas como Obras de Arte Social. 

Com o surgimento da CSA Demétria, muitas pessoas de 
diversas localidades no Brasil começaram também a que-
rer construir CSA nos lugares onde viviam, surgindo então 
várias questões: 

 \ Como estruturar uma CSA numa nova localidade?
 \ Quais princípios, missão, valores teriam de ser 
trabalhados para criação dessa nova unidade? 

 \ Que caminhos tomar para essa criação? 
 \ Há uma “receita de bolo” ou um “passo a passo”? 
 \ Há relatos de experiências que possam ajudar a 
quem pretende iniciar uma nova unidade? 

Esta publicação vem ao encontro dessas questões, ten-
do como objetivo fornecer subsídios a todos aqueles que 
desejam criar uma nova unidade de CSA, seja em seu local 
de trabalho ou de estudo, seja no bairro, comunidade ou 
cidade em que vivem.
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O QUE É A CSA? O conceito de CSA é a criação de uma economia 
agrícola voltada ao cultivo e ao consumo de ali-
mentos numa determinada região ou localidade por 
intermédio da associação entre agricultores familia-
res e consumidores ligados por interesses mútuos.

Uma CSA é, portanto, um impulso social que aproxima o 
campo e a cidade por meio da economia solidária e asso-
ciativa e visa unir agricultores e consumidores, de forma 
que possa ser constituída uma parceria direta entre eles. 
Os consumidores se comprometem a financiar de forma 
antecipada, com pequenos aportes mensais, que servirá 
de orçamento para o cultivo de alimentos, previsto e con-
versado com os agricultores, e por um período previamente 
combinado e estabelecido. Esse orçamento pode ser forma-
do pelo pagamento de uma anuidade ou outro período de 
tempo acordado entre as partes. Os agricultores, por sua 
vez, comprometem-se a entregar periodicamente aos con-
sumidores os alimentos cultivados no organismo agrícola 
que está sendo financiado. 

Nesse compromisso, consumidores e agricultores di-
videm os riscos da agricultura, na alegria e na tristeza, ou 
seja, compartilham a abundância e a escassez. Assim, são 
repartidas eventuais perdas na safra de alimentos causados 
por algum distúrbio no ambiente agrícola, como o ataque 
de insetos ou de patógenos, bem como perdas inerentes 
às intempéries (excesso ou escassez de chuva, granizo, 
geadas, calor excessivo etc.). Também partilham diversas 
necessidades comuns no que se refere aos processos de 
gestão do organismo agrícola e logística de distribuição 
dos alimentos. 
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CSA NO CONTEXTO DOS 
CIRCUITOS CURTOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO
Uma CSA pode ser enquadrada no conceito de circuitos 
curtos de comercialização por causa da proximidade en-
tre quem planta e quem deseja se alimentar. No entanto, 
quando pensamos em comercialização, temos presente a 
relação do fornecedor × cliente, que, trazida para o contex-
to envolvendo a agricultura, torna as relações comerciais 
desafiadoras para aqueles que estão no lado do forneci-
mento – os agricultores. Estes convivem com uma atividade 
sujeita às intempéries da natureza e ao constante risco de 
desequilíbrios biológicos que podem atingir o organismo 
agrícola com a proliferação de insetos e ervas espontâ-
neas. Esses fenômenos provocam impactos significativos 
nos cultivares e, por consequência, afetam a economia do 
organismo agrícola.

Os impactos na economia ficam comumente sob a res-
ponsabilidade única dos agricultores, que absorvem os pre-
juízos na maioria dos casos à revelia dos consumidores. 
Numa economia cada vez mais globalizada, se os agricul-
tores resolvessem repassar eventuais prejuízos aos custos 
dos alimentos, os consumidores simplesmente buscariam 
outras alternativas de mercado e desistiriam de adquirir os 
produtos dos agricultores locais.

Outro ponto importante é compreender que, cada vez 
mais, devido à economia globalizada, a comercialização 
em circuitos curtos tem perdido espaço para atravessado-
res, atacadistas e o varejo estruturado de uma forma geral, 
levando os agricultores a perderem canais importantes de 
escoamento daquilo que colhem em seus respectivos or-

ganismos agrícolas. E acabam sendo obrigados a vender 
seus cultivares para os agentes promotores desses espaços 
estruturados de comercialização. E, nessa relação comercial, 
dificilmente sobra margem para a remuneração justa ao 
trabalho do cultivo realizado pelos agricultores.

Mesmo quando há espaços de comercialização, os agri-
cultores enfrentam, também, o descompromisso por parte 
da grande massa de consumidores, já que, comumente, não 
firmam vínculos entre si. Não se estabelece fidelidade entre 
quem consome e quem planta. Por exemplo, na época de 
férias ou em feriados prolongados, ocorre uma diminuição 
significativa de consumidores nos locais de comercialização. 
Consequentemente, os agricultores ficam sem receber a 
contrapartida necessária para manutenção de suas neces-
sidades e do organismo agrícola.
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Esse contexto contribui para o êxodo rural contínuo, que 
ainda não cessou, e vem desde a época do início da urba-
nização massiva em nossa sociedade.

A CSA, portanto, busca um despertar do consumidor 
para se tornar parceiro do agricultor e é referido como co-
agricultor. Um coparticipante de todo o processo produtivo 
para que o alimento saia da terra e chegue à sua mesa. Por 
isso que a CSA pode ser considerada uma forma de circuito 
curto, mas não de comercialização. Trata-se de um circuito 
curto de relação de ajuda mútua entre aquele que cultiva e 
aquele que se alimenta.

nota importante
Por conta do compromisso, em uma CSA, o que comumente 
é chamado de consumidor é referido como coagricultor, 
pois passa a ser um colaborador do organismo agrícola 
que trabalha lado a lado com o agricultor e tem papel de 
protagonista no processo de cultivo de seus próprios ali-
mentos. Assume, dessa forma, uma atitude ativa de corres-
ponsabilidade, deixando a passividade de ser apenas um 
consumidor ou cliente. Assim, de agora em diante, nesta 
publicação, vamos passar a usar o termo coagricultor em 
vez de consumidor.

FOTO: ORMUZD ALVES
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HISTÓRICO DA CSA: 
ONDE NASCEU A IDEIA 
E COMO SE PROPAGOU 
PELO MUNDO 

A ideia de CSA nasceu na década de 1920, com os 
princípios da Agricultura Biodinâmica e da Econo-
mia Viva ou Associativa, ambos propostos pelo filó-
sofo austríaco Rudolf Steiner (1861-1925). No início, 
não surgiu com o nome CSA, já que a Economia 
Associativa não era focada na agricultura, mas sim 
em toda e qualquer organização social. Esse impul-
so permeou as relações sociais na Europa por toda 
primeira metade do século XX e acabou ganhando 
força com foco na agricultura somente depois do 
fim da Segunda Guerra Mundial, quando a huma-
nidade passou a ter necessidade de reorganizar o 
sistema de cultivo de alimentos. 

Ao mesmo tempo em que na Europa as raízes do movimen-
to CSA eram desenvolvidas, no Japão, na mesma época, 
essas ideias passaram a ser propagadas pelos discípulos 
de Mokiti Okada, idealizador da Agricultura Natural e do 
movimento messiânico.

Assim, chegamos a este pequeno histórico:

LINHA DO TEMPO CSA

1960 Iniciaram-se as primeiras CSA no Japão com 
o nome de TEIKEI.

1970
Começam a surgir diversas iniciativas na Eu-
ropa com o mesmo impulso de uma CSA, mas 
sem ter esse nome. Exemplos disso são: a fa-
zenda Buschberghof, na Alemanha, e Les Jar-
dins, de Cocagne, e Tupinambour, na Suíça. 
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1986
Foram fundadas as duas primeiras CSA na 
costa leste dos Estados Unidos. Nesse mo-
mento, nasceu oficialmente o nome CSA – 
Community Supported Agriculture. Depois 
disso, dezenas de CSA começaram a surgir 
na América do Norte e na Europa.

1990
Durante essa década, o movimento CSA en-
controu-se com o TEIKEI no Japão e também 
se desenvolveu por toda a Europa, após de-
zenas de CSA terem sido fundadas nos Esta-
dos Unidos.

2006 Fundou-se a URGENCI, rede internacional  
de CSA.

2011
No Brasil, fundou-se a CSA Demétria, no bair-
ro agrícola de mesmo nome, em 8 de maio 
de 2011, em Botucatu-SP, a partir do impulso 
de Hermann Pohlmann, Claudia Vivacqua e 
do agricultor Marcelo Veríssimo da Costa e 
sua família.

2013
Fundou-se a Associação Comunitária CSA 
Brasil, criada com dois objetivos iniciais prin-
cipais: fomentar a criação de novas unidades 
de CSA e promover o desenvolvimento de 
uma rede nacional de CSA.

2014
A CSA Brasil realizou os primeiros cursos de 
formação para interessados em criar uma 
CSA. A partir desse curso, a ideia se propa-
gou pelo Brasil.

2020
Atualmente, são mais de 150 CSA em ativi-
dade no país, com mais de 200 pontos de 
partilha de alimentos em todas as regiões 
e em quase todos os estados da federação.

CSA NA GRANDE SÃO PAULO, 
NO BRASIL E NO MUNDO
Quando a primeira iniciativa de CSA foi criada no Brasil, em 
2011, o primeiro ponto de partilha de alimentos foi estabe-
lecido no organismo agrícola da primeira CSA, no bairro 
agrícola Demétria, em Botucatu/SP. Meses depois, foi criado 
um segundo ponto de partilha, vinculado a essa primeira 
CSA, na cidade de São Paulo, no bairro da Granja Julieta. 
Esse foi o primeiro ponto de partilha da grande São Paulo 
e funciona até hoje na garagem de um coagricultor da CSA 
morador no bairro. 

Na cidade de São Paulo, essa iniciativa de CSA encon-
tra-se em expansão, existindo diversos grupos já forma-
dos, como Comida da Terra, Horizonte Azul, Demétria e 
Martinelli, que possuem pontos de entrega distribuídos em 
diferentes regiões da cidade.
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NO ESTADO DE 
SÃO PAULO ESTÃO 
PRESENTES NAS 
CIDADES:
Araras
Artur Nogueira
Atibaia
Barra do Turvo
Bauru
Boituva
Botucatu
Campinas
Corumbataí

Cravinhos
Franca
Guapiaçu
Guararema
Guarulhos
Ilha Bela / São Sebastião
Iperó
Itapecerica da Serra
Itapetininga

Jaú
Jundiaí
Lins
Mogi das Cruzes
Monteiro Lobato
Nova Aliança
Ourinhos
Piracicaba
Porto Feliz

Presidente Prudente
Promissão
Ribeirão Preto
Rio Claro
Santos
São Carlos
São José do Rio Preto
São José dos Campos
São Lourenço da Serra

São Paulo
São Pedro
São Sebastião
Sorocaba
Taubaté
Vinhedo



26 27

REGIÃO SUDESTE:

Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro

REGIÃO NORDESTE:

Alagoas
Bahia
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí

REGIÃO NORTE:

Amazonas
Pará
Tocantins

REGIÃO  
CENTRO-OESTE:

Goiás
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Distrito Federal

REGIÃO SUL:

Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

NO BRASIL, 
ALÉM DO 
ESTADO DE  
SÃO PAULO, 
TEMOS CSA 
NOS SEGUINTES 
ESTADOS DA 
FEDERAÇÃO:
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Japão,a CSA está 
fortemente com cer-
ca de 20 milhões de 
coagricultores parti-
cipantes das TEIKEI’s

China, temos cerca 
de 5 mil CSA. Não há 
registro da quantidade 
de coagricultores.

estados Unidos, há 
cerca de 4 milhões de 
coagricultores em 15 
mil CSA.

eUropa, há cerca 
de 1 milhão de coa-
gricultores em 4.700 
CSA

oCeania, está presente na 
Austrália com 1 iniciativa

amériCa Latina e na amé-
riCa CentraL, está presen-
te com 1 iniciativa nos países: 
Argentina, Uruguai, Colômbia, 
Equador, México e Cuba.

ÁfriCa, está presente na 
África do Sul e Senegal

As informações atualizadas sobre a CSA no mundo podem 
ser obtidas no site da URGENCI – rede internacional de CSA, 
disponível em: www.urgenci.net.

NO MUNDO:
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PRINCÍPIOS  
DA CSA

APOIO MÚTUO
É o princípio do servir às necessi-
dades uns dos outros. Para isso, 
cada qual usará de sua aptidão em 
prol do outro. 

Numa CSA, ocorre o encontro 
das necessidades e capacidades 

de cada participante. Cada indivíduo, seja agricultor ou co-
agricultor, atua na CSA com aquilo que tem de habilidade e 
de capacidade, e, também, com aquilo que traz de neces-
sidade. Na junção das necessidades e das capacidades, há 
a formação do chamado NÓS, ou seja, deixa de existir o EU 
e o VOCÊ para dar lugar ao NÓS. Uma parceria de relação 
amigável que não reside na negociação em si, mas numa 
relação de ajudar uns aos outros com base na compreensão 
mútua de que campo e cidade têm potenciais e necessida-
des diversos e que se complementam.

APREÇO
Migrar da cultura do preço para 
a cultura do apreço é deixar de 
enxergar o cultivo e consumo de 
alimentos como um comércio; ver 
que se trata de um ato de cola-
boração mútua e coletiva que en-

volve cada ser, seja agricultor ou coagricultor, em torno do 
trabalho em um organismo agrícola.

Deve-se pensar que o foco não está mais no preço de 
cada alimento, e sim no cuidado com a terra para que o ali-
mento esteja disponível. Com base nisso, não se paga por 
cada alimento, mas pela possibilidade de o alimento existir.
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É o princípio que leva ao entendimento de que partici-
pando de uma CSA, cada qual está sustentando a possibi-
lidade de o organismo agrícola continuar existindo e cum-
prindo seu papel de ser uma área de cultivo de alimentos. 
E, além disso, proteger a fauna e flora, a terra e o ar e toda 
a biodiversidade do local. Assim, no centro da relação agri-
cultor × coagricultor não está a troca comercial ou a compra 
e venda baseada no preço de cada alimento que chega à 
mesa das pessoas, mas a sustentação das necessidades do 
organismo agrícola para que, assim, haja a possibilidade de 
o alimento chegar até às pessoas.

DIVERSIFICAÇÃO 
DO CULTIVO
As possibilidades de cultivo de 
alimentos são muitas. No entan-
to, a diversidade de plantio não se 
reflete no campo, porque os agri-
cultores ficam atrelados às solici-

tações do mercado e ao preço que está sendo praticado. No 
entanto, se as necessidades agrícolas forem desvinculadas 
da compra e venda, ou seja, se elas não dependerem da 
comercialização porque estão apoiadas nos aportes finan-
ceiros dos coagricultores, que devem ser frequentes e inter-
ruptos, há a liberdade dos agricultores para explorar toda a 
potencialidade da terra e cultivar alimentos diversos. Assim, 
a diversidade no campo poderá se dar de forma natural, 
sem imposições do mercado.

O agricultor pode, inclusive, explorar as PANC – Plantas 
Alimentícias Não Convencionais entre os cultivares. Essas 

plantas possuem um ou mais uso alimentício, porém não 
são comuns ou corriqueiras na alimentação da maioria da 
população, ainda que grande parte dessas plantas seja na-
tiva de uma região. A alimentação hoje no mundo é monó-
tona, globalizada, já que segundo diversos autores, 90% do 
alimento mundial atualmente vêm de apenas 20 espécies, 
sendo grande parte transgênica. A introdução das PANC no 
nosso cardápio ajuda no resgate de valores culturais, na 
preservação da nossa agrobiodiversidade e na soberania 
alimentar da população. 

ACEITAÇÃO DOS 
ALIMENTOS 
DE ÉPOCA
Este princípio tem forte relação 
com o anterior, pois para termos 
diversidade no campo é necessá-

rio que os coagricultores estejam dispostos a compreender 
que os alimentos são sazonais. E aceitar o que é cultivado na 
nossa região e nosso território é respeitar e entender que há 
o tempo de cada alimento ser cultivado e colhido. É compre-
ender que a terra tem uma sabedoria de nos proporcionar o 
alimento certo para cada época e que este é adequado às 
nossas necessidades de vida para uma saúde plena. 

Aceitar a diversidade é um exercício de entender o que 
vem semanalmente como um presente especial da terra.

Explorar novos cardápios com sabores e saberes diver-
sos é um desdobramento desse princípio que embala as CSA.
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RELAÇÕES DE 
AMIZADE
O desenvolvimento contínuo da 
parceria existente em uma CSA 
proporciona o aprofundamento 
das relações de amizade entre 
agricultores e coagricultores. Com 

o fortalecimento da amizade, as relações de confiança se 
aprofundam e o tratamento entre todos passa a ser cada 
vez mais de reciprocidade e colaboração fraterna.

GESTÃO 
COMPARTILHADA
Na CSA, a gestão é compartilhada 
entre agricultores e coagricultores.

Evidentemente, cada qual tem 
uma especificidade, um papel ou 
responsabilidade que mais tem 

a ver com aquilo que sabe fazer e com o que pode con-
tribuir. Em geral, existe um núcleo de gestão central (que 
comumente chamamos de Grupo do Coração da CSA) para 
lidar com demandas específicas de cada CSA. Esse grupo é 
composto pelo agricultor e por alguns coagricultores, de-
sempenhando atividades essenciais para o funcionamento 
de todo o coletivo. 

O ideal é que a gestão seja rotacionada periodicamente 
para que mais coagricultores possam estar envolvidos.

DISTRIBUIÇÃO 
INDEPENDENTE
O transporte dos alimentos do or-
ganismo agrícola até o ponto de 
retirada pelos coagricultores deve 
ser feito de maneira independen-
te, ou seja, sem necessitar de 

terceiros. Na maioria das vezes, os próprios agricultores 
realizam esse transporte.

No ponto de retirada, a organização e o cuidado com 
a partilha dos alimentos são comumente realizados pelos 
próprios coagricultores vinculados àquele local. 

MANUTENÇÃO 
DO TAMANHO 
APROPRIADO
Uma CSA não tem a pretensão de 
alimentar o mundo inteiro. O que se 
quer é sustentar uma comunidade 

de pessoas que trabalham em conjunto. E, para isso, deve-se 
ter em mente que o organismo agrícola e os agricultores irão 
cultivar alimentos de qualidade para uma quantidade limitada 
de coagricultores, conforme a capacidade de atendimento 
das necessidades da coletividade envolvida. Caso essa ca-
pacidade fique além das suas possibilidades de sustentação, 
o caminho a ser seguido é o de dividir para somar, ou seja, 
a ideia é que a CSA que atinja a sua plenitude em termos de 
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quantidade de pessoas envolvidas apoie a criação de uma 
nova CSA na localidade. Como fazem as abelhas, criando no-
vas colmeias. 

FORTALECIMENTO 
DA ECONOMIA 
LOCAL 
Uma CSA busca fomentar o ter-
ritório na qual está inserida, ou 
seja, geograficamente, o orga-

nismo agrícola e os coagricultores vivem na mesma região. 
Toda a sustentação financeira que é estabelecida na relação 
comunitária proporciona o fortalecimento e a valorização da 
economia local, já que os recursos financeiros ficam con-
centrados na região.  Assim, indiretamente, a presença de 
uma CSA na região contribui para o seu desenvolvimento 
econômico, de forma sustentável e comunitária. 

APRENDIZAGEM 
MÚTUA
Reconexão do campo com a ci-
dade por meio do conhecimento 
promovido pela aproximação é 
o foco deste princípio. Quando 

se estabelecem relações de proximidade entre o campo e 
cidade e os entes envolvidos estão conectados, agriculto-
res e coagricultores passam a descobrir a riqueza de co-
nhecimento que cada qual tem. E a aprendizagem mútua 
acontece de forma natural. Embora haja também fluxo de 
conhecimento da cidade para o campo, a principal riqueza 
desse princípio está no restabelecimento do caminho da 
aprendizagem no fluxo do campo para a cidade. Isso traz 
para os coagricultores uma riqueza de saberes que, ao lon-
go dos últimos anos de êxodo rural ininterrupto, foi perdida.
 

ESTABILIDADE
É caminhando que se faz o cami-
nho! O princípio da estabilidade 
numa CSA nos traz a ideia de que 
é importante que todos saibam 
que no início nem todos os prin-
cípios anteriores poderão ser 
atendidos. Isso se constrói no 

dia a dia. A busca da estabilidade é cotidiana numa CSA 
para que a médio e longo prazo ela possa se fortalecer, 
continuar em funcionamento e se estabilizar, mantendo o 
equilíbrio de sustentação. 
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ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 
DE UMA CSA

A estrutura organizacional de uma CSA é simples. 
Ela é baseada num tripé composto por:

AGRICULTOR
É o elo forte de toda a comunidade. Está no centro do or-
ganismo agrícola. A partir do trabalho dele e funções de-
sempenhadas por ele, toda a CSA é “irrigada”, pois é pelo 
trabalho dele que o alimento chega a todos. A função de um 
agricultor é clara numa CSA, pois ele é o especialista no que 
se refere ao trabalho de cultivar a terra, planejar o plantio, 
colheitas, variedades e tudo o que envolve a organização 
interna do organismo agrícola.

COAGRICULTORES
São a grande maioria dentro de uma CSA, pois são os fi-
nanciadores que contribuem com o aporte financeiro para 
a sustentação econômica da CSA. 

GRUPO DO CORAÇÃO
Como o próprio nome diz, ele é o coração da CSA. Por ser 
o órgão de equilíbrio, ele é composto por pelo menos um 
agricultor e por alguns coagricultores que desempenham 
atividades essenciais para a operação do dia a dia de todo 
o coletivo. O coração é aquele que faz pulsar os princípios 
da CSA por todo o coletivo com ritmo contínuo. A operação 
do coletivo é estruturada com os seguintes papéis e res-
ponsabilidades dentro do Grupo do Coração: 

AGRICULTOR COAGRICULTORES GRUPO DO CORAÇÃO
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AGRICULTOR O foco do agricultor é trazer para o 
grupo o dia a dia do organismo agrí-
cola para que, periodicamente, todos 
os coagricultores tenha conhecimen-
to do andamento do trabalho. 

COMUNICAÇÃO 
INTERNA

Responsável por cuidar do fluxo de 
informações para toda a CSA, fazen-
do com que o que é importante seja 
comunicado e chegue a todo o grupo. 

COMUNICAÇÃO 
EXTERNA

Responsável por cuidar da comuni-
cação para a sociedade em geral. Di-
vulga a ideia e princípios da CSA para 
novos interessados em ingressar na 
comunidade, atende a imprensa e 
responde questões que vêm de fora 
da CSA para dentro do grupo.

FINANÇAS Responsável pelo apoio financeiro no 
que concerne ao registro das despe-
sas e receitas do organismo agrícola, 
e para isso trabalha diretamente com 
o agricultor. Também realiza serviço 
de tesouraria, cuidando para que to-
dos os pagamentos das contribuições 
aconteçam nas datas e prazos estabe-
lecidos nos acordos firmados durante 
a adesão à CSA; promove os repasses 
financeiros para os agricultores a par-
tir daquilo que é arrecadado.

ORGANIZAÇÃO 
DO LOCAL DE 
ENTREGA

Responsável pelo lugar de entrega 
semanal da partilha de alimentos da 
CSA, chamado de depósito, ponto de 
convivência ou ponto de partilha. É 
muito importante essa função, pois é 
o local onde acontece a partilha, a co-
munhão semanal da CSA entre cam-
po e cidade. A organização do local, 
antes, durante e depois da entrega, 
pode ser de responsabilidade de uma 
pessoa ou do grupo.

RESPONSABILIDADE DA 
COMUNICAÇÃO, FINANÇAS 
E ENTREGAS
Comunicações interna e externa, as finanças e a organiza-
ção das entregas numa CSA devem ser desempenhadas 
por coagricultores, para que o agricultor fique focado no 
trabalho do campo. Nada impede que também possam ser 
desempenhados pelos agricultores, porém, a experiência 
aponta para que sejam desempenhados pelos coagriculto-
res como forma de envolvimento mais pleno nas necessi-
dades do grupo.

É importante que essas responsabilidades sejam rota-
cionadas com periodicidade entre os coagricultores para 
que não se estabeleçam estabilidade de funções ou cargos 
permanentes.
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PASSOS PARA 
CRIAÇÃO DE 
UMA CSA

Estruturar uma CSA depende do impulso social de 
indivíduos que queiram criá-la. Não há uma “recei-
ta” para isso, pois a estruturação é um ato coletivo 
com a junção de capacidades e necessidades de um 
grupo de pessoas, que se unirá com esse propósito. 
Vai depender, portanto, da interação entre todos os 
envolvidos – agricultores e coagricultores. Por isso, 
cada CSA é única. Não há uma CSA igual a outra. 

Isso estando claro, apresentamos a seguir alguns passos 
a serem seguidos que, pela nossa experiência, apontam 
como importantes e necessários para aqueles que desejam 
criar uma CSA. 

PASSO 1 BUSQUE INFORMAÇÕES 
SOBRE O QUE É UMA CSA

Para dar início à instalação de algo, é necessário, antes, 
pesquisar para conhecer mais sobre o empreendimento 
que se quer estabelecer.

Você pode encontrar informações sobre CSA em entida-
des como a CSA Brasil e, também, buscar apoio nela.

No Brasil, atualmente, temos mais de uma centena de 
CSA em funcionamento. Buscar conhecer o que é CSA em 
uma que já existe é um excelente caminho como passo inicial.

O importante nessa fase, portanto, é buscar conheci-
mento a respeito do tema CSA:

 \ O que é? 
 \ Quais são as bases filosóficas, princípios e missão dela?
 \ Como se estrutura uma CSA?
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PASSO 2 ESTRUTURE UM EVENTO 
(RODA DE CONVERSA OU 
PALESTRA) SOBRE A CSA

Organize o evento convidando pessoas que você conhece. 
Como sugestão, listamos algumas etapas:

 \ Escolha um lugar agradável e adequado para o evento.
 \ Converse sobre essa ideia com seus amigos e conhecidos, 
motivando-os a participarem. 

 \ Elabore e distribua convite, cartaz e/ou panfleto com o 
tema do evento, data, horário e local, a ser enviado para 
pessoas que você conhece e que possam querer fazer 
parte de uma CSA em sua região.

 \ Amigos, vizinhos, parentes são possíveis convidados.
 \ Coloque cartazes ou panfletos em organizações, igrejas, 
associações, cooperativas e outros grupos pertinentes.

 \ Informe a imprensa local.
 \ Divulgue nas suas redes sociais.
 \ Possíveis pautas para este evento:

 \ O que é um CSA?
 \ Porque comer alimentos locais?
 \ Porque agricultores familiares precisam de apoio?

 \ Convide alguém que já faça parte de uma CSA para estar 
presente no evento. Se possível, traga um agricultor e 
pelo menos um coagricultor que já faça parte de uma CSA.

 \ Focar esforços nessa organização de forma a criar algo 
que cause impacto nos participantes do evento.

 \ É fundamental que os participantes sejam esclarecidos e 
sensibilizados sobre a importância de se vincular a uma CSA.

PASSO 3 REALIZE O EVENTO 
DE DIVULGAÇÃO

 \ Com base na pauta sugerida, explore ao máximo a sen-
sibilização das pessoas.

 \ Dê espaço para o depoimento central das pessoas que 
já participam de uma CSA.

 \ Após explanação da ideia da CSA e do depoimento de 
agricultores e coagricultores que já participam de uma CSA, 
abra a roda para considerações e dúvidas dos convidados.

 \ Avalie o nível de comprometimento entre os participantes.
 \ Registre os principais temas e sugestões obtidos na reunião.
 \ Não esqueça de passar uma lista de presença, anotando 
nome e contatos de todos os presentes para que você 
possa se comunicar com eles no futuro;

 IMPORTANTE
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 \ Procure formar, ao final da reunião, um “Grupo de Gesta-
ção” entre os participantes, ou seja, um grupo, escolhido 
por todos os presentes, que, juntamente com você, irá se 
dedicar a estruturar a futura CSA em sua localidade. Esse 
grupo vai gestar a nova CSA realizando um trabalho de 
mapeamento da realidade local para apresentar em uma 
futura assembleia uma proposta elaborada com as possi-
bilidades e as necessidades para o começo de uma CSA.

Se você que estiver conduzindo o processo de criação da 
CSA for um agricultor, é importante que haja pelo menos 
um potencial coagricultor no grupo de gestação com você. 
A mesma recomendação vale se você é um coagricultor, 
ou seja, nesse caso é importante que haja pelo menos um 
agricultor.

PASSO 4 REÚNA O GRUPO DE GESTAÇÃO 
PARA CONVERSAR SOBRE OS 
PRIMEIROS PENSAMENTOS!

 \ Marque uma conversa / reunião com as pessoas que op-
taram por fazer parte deste grupo.

 \ Organize um “toró de palpites” ou uma “tempestade de 
ideias” a respeito de duas questões centrais:

 \ O que temos?
 \ O que queremos?

 IMPORTANTE

Possíveis provocações para a reunião, com base nas 
questões centrais expostas anteriormente:

O QUE TEMOS? 

Pensar sobre possibilidades que existem disponíveis na 
região no que tange a:

POTENCIAIS AGRICULTORES:

 \ Onde encontrá-los?
 \ Qual tipo de cultivo fazem?
 \ Quais canais de comercialização utilizam?
 \ Possuem selo de orgânico?
 \ São cooperados?
 \ Têm terra própria ou arrendada?

POTENCIAIS COAGRICULTORES:

 \ Onde encontrá-los?
 \ Priorizam alimentação orgânica?
 \ Onde compram? 
 \ Participam de alguma associação, sindicato, grupos de 
compras?

 \ Há disponibilidade de trabalho voluntário?

POTENCIAIS LOCAIS DE ENTREGA 
DOS ALIMENTOS:

 \ Avaliar possíveis locais de entrega.
 \ Avaliar possíveis logísticas de entrega.
 \ Avaliar dias e horários possíveis para entrega.
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O QUE QUEREMOS?

 \ Que alimentos desejamos ter disponível em nossa CSA?
 \ Que tipo de cultivo queremos (orgânico, biodinâmico, na-
tural, outros)?

 \ Que quantidades e variedades consideramos adequada 
para cada entrega de alimentos?

 \ Qual periodicidade de entregas queremos?
 \ Queremos selo de orgânico?
 \ Queremos alimentos locais?
 \ Queremos diversidade racial, étnica, econômica entre os 
futuros membros?

 \ Estamos dispostos a partilhar os riscos da atividade agrícola?
 \ Queremos sustentar plenamente o organismo agrícola ou 
vamos ter outros canais de comercialização?

Depois das reuniões, é importante registrar todos os 
pontos conversados, para futuras consultas. 

Com base nesses registros é possível obter um esboço 
dos principais valores do grupo.

Durante esta reunião ou em uma próxima, proponham 
acordos com base nos valores esquematizados anterior-
mente. A partir daí, é possível estruturar os próximos passos.

PASSO 5 ESTRUTURAR AS 
PRIMEIRAS DEFINIÇÕES

Com base no esboço realizado, o Grupo de Gestação vai 
se reunir quantas vezes forem necessárias para estruturar 
as primeiras definições para futura CSA. 

As definições devem passam por: 

 \ Quais serão os agricultores envolvidos? 
 \ Quais as possibilidades de alimentos que serão entregues 
periodicamente – variedade e quantidade?

 \ Quais serão os locais de entregas?
 \ Quais serão as datas das entregas?
 \ Quais acordos e contratos serão firmados?
 \ Qual será a política de adesão?
 \ Definir limite de participantes (mínimo e máximo para co-
meçar).

 \ Quais os papéis e as responsabilidades dos coagricultores 
e agricultores?

 \ Definir a forma de cálculo do valor da cota de sustentação.
 \ Definir o orçamento de sustentação.
 \ Definir outros custos envolvidos, como frete, contribuições 
para trabalho não voluntário, entre outros.

 \ Definir contribuição associativa junto à CSA Brasil.
 \ Haverá outras fontes de receitas envolvidas?
 \ Promover ciclos de revisão do orçamento de sustentação.
 \ Quais serão as formas de pagamento?
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 \ Definir os meios de comunicação.
 \ Dias do campo / festas – momentos de visitação ao orga-
nismo agrícola com atividades de integração e festivas.

 \ Realizar mutirões.
 \ Definir grupos de trabalho – “Grupo do Coração da CSA” 
(veremos mais detalhes sobre este grupo no tópico Es-
trutura Organizacional da CSA).

Após estas definições, o Grupo de Gestação prepara 
uma proposta a ser apresentada na assembleia geral.

PASSO 6 ASSEMBLEIA DE 
APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA INICIAL

 \ É importante divulgar este evento, seguindo os mesmos 
passos de divulgação do evento inicial.

 \ Para esta reunião, procure reunir o grupo inicial, partici-
pante da primeira, e também chame mais pessoas para 
participar.

 \ Recapitule a ideia da primeira reunião, aquecendo nova-
mente o coração dos presentes e posicionando aqueles 
que estão tendo contato com a ideia pela primeira vez.

 \ Apresente os agricultores envolvidos.

 \ Apresente de forma estruturada a proposta pensada pelo 
Grupo de Gestação.

 \ Esclareça as dúvidas dos presentes, sempre usando para 
isso a recapitulação dos princípios de uma CSA.

 \ Caso haja necessidade de ajustes estruturais que impe-
çam avançar para o próximo passo, encerre a reunião 
com o compromisso de reunir novamente o Grupo de 
Gestação para providenciar os eventuais ajustes. Retorne 
ao passo 5 para isso.

 \ Caso a proposta seja acolhida pela assembleia, siga para 
o passo seguinte.

PASSO 7 COLHER AS ADESÕES 
PARA O INÍCIO DA CSA

 \ O Grupo de Gestação é nomeado como Grupo do Coração 
da nova CSA e registra as adesões das famílias de coagri-
cultores para o primeiro ciclo de compromisso.

 \ Os coagricultores assumem compromisso conforme os 
acordos firmados anteriormente na proposta inicial (exem-
plo: pagar adiantado para receber os primeiros alimentos).

 \ A data da primeira entrega de alimentos deve ser definida.
 \ A data do primeiro dia do campo deve ser definida.
 \ Faz-se uma celebração no primeiro dia do campo para 
marcar o início das atividades da CSA.
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A EXPERIÊNCIA DA 
CSA MARTINELLI

O PROCESSO DE CONCEPÇÃO 
DA CSA MARTINELLI

Uma das frentes de ação do Projeto Ligue os Pontos é o 
fortalecimento da cadeia de valor da agricultura familiar e 
do alimento na cidade de São Paulo, e, considerando isso, 
nada mais lógico do que durante o desenvolvimento das 
ações do projeto buscássemos incentivar as iniciativas de 
consumo sustentável e circuito de comercialização. Assim, 
no primeiro semestre de 2020 foi proposta a criação de 
uma CSA piloto no edifício Martinelli (que batizou o nome 
do grupo, CSA Martinelli), buscando encontrar, entre os 
trabalhadores desse edifício, pessoas dispostas a integrar 
uma nova comunidade, que apoiasse a produção familiar 
e o processo de transição agroecológica de uma família 
de agricultores convencionais da Zona Rural Sul da cidade 
de São Paulo, área de atuação do Projeto Ligue os Pontos.

Nessa fase de “gestação” da CSA piloto foram oferta-
dos aos potenciais participantes (coagricultores) diferentes 
planos e prazos de adesão, tendo como base de cálculo os 
custos de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, os 
custos operacionais da logística do organismo agrícola até 
o Edifício Martinelli, localizado na região central da cidade 
de São Paulo e a quantidade de alimentos que poderiam 
ser destinados a esse grupo. Com base nesse planejamen-
to, concluímos que, para garantir a sustentabilidade dessa 
CSA, haveria a necessidade de captar ao menos 30 coagri-
cultores, que passariam a receber semanalmente 10 itens 
divididos em 5 grupos de alimentos, a saber:
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 \ folhas para salada;
 \ raízes;
 \ folhas e legumes para 
refoga;

 \ temperos;
 \ plantas alimentícias não 
convencionais – PANCs;

Idealmente, todos esses alimentos deveriam vir da fa-
mília agricultora parceira, a ser selecionada, mas nos pri-
meiros meses identificamos que haveria a necessidade de 
que a cesta fosse complementada com produtos produzidos 
por agricultores da Cooperapas, cooperativa da região que 
agrega cerca de 40 agricultores orgânicos ou em transi-
ção. Dessa forma, as atividades da CSA Martinelli poderiam 
ser iniciadas antes mesmo da família agricultora ter uma 
produção com manejo orgânico em volume suficiente para 
atender integralmente a nossa CSA. 

A partir daí, iniciamos uma busca por agricultores que 
se interessassem em aderir a essa ideia e tivessem o perfil 
desejado: 

 \ práticas de produção agrícola convencionais, mas com 
interesse em adotar a transição agroecológica; 

 \ que se encaixasse no perfil de agricultor familiar; 
 \ com alguma experiência na produção; e
 \ que já possuísse produção com potencial comercial. 

Com base nesses critérios, pré-selecionamos 5 agriculto-
res, sendo escolhida como parceira uma família que já pos-
suía uma área de teste para a transição agroecológica, com 
cerca de 1000 m², e que demonstrava interesse em avançar 
para produção orgânica. Consultada, a família assumiu en-
tão o compromisso de destinar sua produção para a CSA 
Martinelli que estava iniciando seu processo de formação. 
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A SENSIBILIZAÇÃO DOS 
COAGRICULTORES
Com a proposta elaborada e com o organismo agrícola defi-
nido, iniciamos o processo de sensibilização dos potenciais 
coagricultores entre os trabalhadores do Edifício Martinelli. 
Para tal, por meio de convites virtuais, eles foram convida-
dos a assistir a uma apresentação realizada pelo projeto, 
onde detalhamos a proposta, baseada nos princípios de 
uma CSA. Na oportunidade, quando estiveram presentes 54 
pessoas, também ressaltamos a importância da manutenção 
da atividade da agricultura na Zona Rural Sul da cidade de 
São Paulo e sua conversão para o manejo agroecológico. 

A partir desse primeiro encontro e depois de acatar 
sugestões dos interessados, criamos dois tipos de cestas, 
sendo uma com 10 itens, que chamamos de cesta inteira, 

e outra com 5 itens, denominada meia cesta. A sensibili-
zação para adesão continuou com o compartilhamento da 
apresentação aos interessados em um grupo de WhatsApp, 
junto com uma ficha de adesão, e em cerca de um mês 
conseguimos iniciar as entregas da CSA Martinelli com 46 
coagricultores.

Antes do início do isolamento social advindo do agrava-
mento da pandemia do COVID-19, os dias de entregas dos 
produtos, vindos de Parelheiros, tornaram-se uma grande 
oportunidade para confraternização e fortalecimento da 
comunidade que se formava, já que muitos coagricultores 
participavam da separação e distribuição dos alimentos, 
além de terem a possibilidade de compartilhamento dos 
itens das cestas com colegas de trabalho, espalhando o 
cheiro dos temperos e alimentos frescos pelos corredores 
e salas do Martinelli.
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A NECESSIDADE DE 
READEQUAÇÃO DURANTE 
A PANDEMIA – COVID 19
Em 16 de março de 2020, o prefeito, por meio do Decreto 
nº 59.283, declarou situação de emergência no Município 
de São Paulo e definiu medidas para o enfrentamento da 
pandemia decorrente do coronavírus, que incluíram restri-
ção de acesso às repartições e estabelecimento do regime 
de teletrabalho.

Essa situação, que restringiu o acesso de grande parte 
dos trabalhadores ao Edifício Martinelli, trouxe a necessida-
de de readequação da logística de distribuição das cestas 
da nossa CSA. A solução encontrada, considerando as res-
trições de deslocamento impostas pela pandemia, a realida-
de da cidade e as distintas regiões onde os coagricultores 
moram, foi a ampliação do serviço de entrega, que antes 
era feito de Parelheiros até o Edifício Martinelli e que pos-
teriormente se estendeu aos domicílios dos coagricultores. 
Ainda assim, seguimos fortalecendo a economia local com 
os entregadores da região de produção do nosso alimento. 

Ainda que esta readequação na logística de entrega 
não seja a mais indicada do ponto de vista ambiental e que 
a mesma não vai ao encontro dos princípios de uma CSA, 
temos a consciência de que, mesmo que restrita ao período 
do isolamento social gerado pela COVID-19, há necessidade 
de que sejam pensadas outras formas para readequação 
do plano de contingência, enquanto durar a situação de 
emergência, tendo em vista a indefinição quanto ao prazo 
de duração da pandemia. 

Outras atividades que estavam previstas para o grupo, 
como a realização de visitas periódicas aos agricultores e 

à região onde os alimentos são cultivados, também foram 
impactadas pela pandemia e pela necessidade de isola-
mento social. Essa aproximação maior entre o agricultor e 
os coagricultores é muito importante para a manutenção 
do engajamento dos envolvidos e principalmente para a 
intensificação da sensação de pertencimento à comunidade. 
Mas como entre os impactos trazidos pela pandemia se tem 
a valorização do alimento e de diversos valores que vinham 
sendo abandonados, como o resgate da solidariedade e 
do bem querer, acreditamos no poder da mobilização, até 
que possamos realizar os encontros presenciais de forma 
tranquila e segura para todos.

IMPACTOS POSITIVOS 
DA CSA MARTINELLI
Ainda que tivéssemos claro que a experiência da implan-
tação da CSA Martinelli gerou diversos impactos positivos, 
tanto para o agricultor como para os coagricultores, avalia-
mos que seria importante qualificar melhor esses impactos, 
bem como avaliar o andamento da iniciativa e corrigirmos 
erros e procedimentos, caso fossem identificados. 

Para tal, escolhemos aplicar um questionário com os co-
agricultores. Esse questionário também teve como objetivo 
identificar diferentes perfis dos membros que compõem a 
comunidade, suas percepções e experiências e verificar o 
interesse em integrar o grupo coração da comunidade – 
que até o momento é formada por membros da equipe do 
Projeto Ligue os Pontos.

Com as perguntas formuladas, geramos um questionário 
no Google Forms e encaminhamos a solicitação no grupo já 
formado, para que todos os coagricultores respondessem, 
de forma espontânea. 
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Em geral, as respostas foram positivas e convergentes 
com as premissas da CSA, destacando experiências como 
a descoberta de novos alimentos e sabores; o reconheci-
mento da cadeia do alimento; a importância da aproximação 
com quem produz; a mudança dos hábitos alimentares das 
famílias; a oportunidade de compartilhar alimentos frescos 
e saudáveis com familiares e amigos, além da mudança do 
olhar sobre a alimentação e reconhecimento de sua partici-
pação em uma iniciativa comunitária baseada em princípios 
de cooperação. 

Além dos impactos positivos captados pelo questionário 
junto aos coagricultores, do ponto de vista do agricultor, 
com apoio da assistência técnica financiada com recursos 

da CSA Martinelli e de técnicas e técnicos de campo do Pro-
jeto Ligue os Pontos no acompanhamento e na implementa-
ção do Protocolo de Transição Agroecológica, os principais 
resultados já detectados foram:

 \ ampliação da área em transição agroecológica, de 1100m² 
para 15.000m², ocupando toda a área de cultivo da pro-
priedade (organismo agrícola);

 \ aumento da diversidade de produtos cultivados no sítio 
(incremento da agrobiodiversidade);

 \ criação de canteiros consorciados e implantação de bar-
reiras de vento. 

RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DE 
IMPACTO DAS DESVANTAGENS E BENEFÍCIOS 
EM PARTICIPAR DA CSA MARTINELLI

QUANTIDADE

GOSTARIA QUE VIESSEM OUTROS ITENS

PRODUTOS PEQUENOS

PRODUTOS FEIOS

ITENS QUE NÃO GOSTO

VARIEDADE

DESVANTAGENS BAIXA MODERADA ALTA

27,91%

67,44% 32,56%

90,69%

83,72%

20,93%

51,16% 25,58% 23,26%

46,51% 32,56%

13,95%

62,79% 9,3%

9,31%

VARIEDADE

CRIAÇÃO DE COMUNIDADE

APRENDIZADO DE  NOVAS RECEITAS

CONHECIMENTO DE NOVOS ALIMENTOS

PRATICIDADE

IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO SOCIAL

BENEFÍCIOS BAIXO MODERADO ALTO

SAÚDE
13,95%

16,27%

6,97%6,97%

81,39%

86,04%

62,79%

79,06%

32,55%

74,41%23,25%

16,27%

60,46%37,20%

34,88% 41,86% 23,25%

86,04%



AUMENTO DA 
AGROBIODIVERSIDADE 
NA CSA MARTINELLI

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2 4 13 2 3 4 1 32 4 5 1 2 3 4 1 3 1 3 5 1 3 1 32 4 2 4 2 4 2 4 1 3 52 4

COMPOSIÇÃO 
DA CESTA

FOLHOSAS

SALSÃO
PICÃO BRANCO
CHICÓRIA
ABÓBORA PAULISTINHA
VAGEM
MOSTARDA
ACELGA
BELDROEGA
ERVA ALEVANTE
CAPUCHINHA
ERVILHA TORTA
BROTO DE BAMBU
PEIXINHO
FOLHAS DE BATATA DOCE
NABO REDONDO
ALFACE ROMANA
FLOR DE BRÓCOLIS
JILÓ
TANSAGEM
ALFACE ROXA
REPOLHO
ERVA DOCE
ESPINAFRE
ALFACE MIMOSA
YACOM
ABOBRINHA
BETERRABA
MANDIOCA
HORENSHO
ALMEIRÃO
CEBOLINHA
SALSA
ESCAROLA
MALVAVISCO
CHUCHU
CENOURA
LIMÃO
TINGUENSAI
RABANETE
RADICCHIO
COENTRO
RÚCULA
CORAÇÃO DE BANANA
ALFACE CRESPA
COUVE
ALHO PORÓ
ALFACE AMERICANA
TAIOBA
BANANA
MANJERICÃO
BRÓCOLIS

REFOGAS

RAÍZES

TEMPEROS

PANC
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Atualmente, a relação entre o Grupo Coração, coagri-
cultores e agricultores vem se estreitando à medida que as 
entregas de alimentos sem agrotóxicos estão acontecendo, 
garantindo o escoamento da produção e viabilizando sua 
expansão. Podemos, assim, dizer que a área destinada à 
produção agroecológica cresceu junto com a sustentabili-
dade econômica desse organismo agrícola.

Ainda que de longo prazo e de difícil mensuração, outros 
impactos positivos também podem ser associados à implan-
tação da iniciativa CSA Martinelli, já que com a adoção de 
práticas agroecológicas e manejo do solo adequados devem 
ocorrer no organismo agrícola ou “da porteira para dentro”: 

 \ o aumento da matéria orgânica no solo, melhorando as 
condições físicas, químicas e microbiológicas do solo;

 \ a redução dos processos erosivos, seja pela água ou pelo 
vento, diminuindo o volume de sedimentos transportados 
para os cursos d’água e para a represa Guarapiranga, 
consequentemente, reduzindo a taxa de assoreamento;

 \ o aumento do carbono estocado no solo;
 \ a redução da emissão de óxido nitroso (gás de efeito estu-
fa) pela eliminação da utilização de adubos nitrogenados 
solúveis

Da “porteira para fora”, também podemos inferir uma 
potencial redução de emissão de gases do efeito estufa, a 
medida que possibilitamos que parte da alimentação das 
pessoas do grupo seja composta por alimentos orgânicos e 
in natura. Dessa forma, promove-se a redução do consumo 
de produtos processados ou ultraprocessados, que para a 
sua produção passam por diversos processos industriais, 
que emitem poluentes atmosféricos e gases do efeito estufa. 
Além disso, como nesse processo concentramos a maior 
parte dos produtos in natura produzidos por uma única fa-
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mília, os alimentos “viajam” muito pouco pela cidade até os 
centros de distribuição e as feiras livres ou mercados, evi-
tando os grandes circuitos de produção em diversos pontos.

DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS 
A experiência da CSA Martinelli ainda é muito recente, mas já 
nos despertou para questões que nos parecem ser comuns 
na maioria dos grupos de consumo responsáveis. 

A primeira questão a ser apontada, um tanto desafia-
dora, trata-se da Gestão Compartilhada do grupo, princípio 
essencial para mantê-lo vivo, atuante e dentro dos princípios 
que regem uma CSA. No caso específico da CSA Martinelli, 
é fundamental que meses depois do início de seu funcio-
namento, ocorra o desvinculamento do Projeto Ligue os 
Pontos, uma vez que o modelo proposto para o piloto foi 
iniciado com um Grupo Coração constituído exclusivamente 
por integrantes da equipe do projeto. Essa estratégia inicial 
teve como objetivo viabilizar a criação da CSA e garantir sua 
operacionalidade nos primeiros meses de sua implantação, 
porém, para sua permanência e fortalecimento, identifica-
mos a necessidade de que a gestão seja assumida e com-
partilhada pelos próprios coagricultores que a integram. 

No entanto, o questionário que aplicamos captou em 
seus resultados que apenas 39,53% dos coagricultores se 
disponibilizaram a compor o novo Grupo Coração, o que 
demonstra a fragilidade do modelo de gestão “terceiriza-
da” proposta para o piloto e evidencia a necessidade de 
reforçarmos atividades de sensibilização, ainda que todos 
os coagricultores da CSA Martinelli tenham declarado saber 
o que é uma CSA e conhecer seus princípios. 

Finalmente, é importante destacar, ainda, a relevância 
de que os outros princípios de uma CSA estejam associados 

à Gestão Compartilhada, tais como o Apoio Mútuo e as Rela-
ções de Amizade, em especial no processo de transição da 
gestão da CSA Martinelli para membros da comunidade, para 
que este processo aconteça sem prejuízos ao seu funciona-
mento e siga fortalecida pelo sentimento de pertencimento 
e de corresponsabilidade. 

Outra questão que deve ser superada na CSA Martinelli 
se refere ao questionamento de alguns coagricultores quan-
to à chamada repetição, por algumas semanas, de alguns 
itens que compõem as cestas. A “queixa” foi captada pelo 
questionário aplicado e é recorrente nas trocas de men-
sagens no grupo do CSA. Alguns membros alegam estar 
cansados de consumir por repetidas semanas, alimentos 
como: rabanete, beterraba, entre outros. 

Essa questão também se configura um dos maiores de-
safios de uma CSA, que é a do entendimento pelos coagri-
cultores do conceito de Sazonalidade, tendo em vista que já 
a várias décadas, por efeito da globalização e dos “avanços” 
da produção de alimento, temos a “oferta” durante o ano 
todo da grande maioria dos alimentos, mesmo os in natura, 
modificando radicalmente a nossa relação com os alimen-
tos. O desafio posto é, por um lado, que os coagricultores 
incorporem em seus hábitos um outro conceito da CSA, que 
é o da Aceitação dos Produtos de Época, que revelam os 
ritmos da Natureza, reconhecendo sua importância para 
termos alimentação e vida mais harmoniosas com a terra. 
Para lidar com essa repetição, é necessário reinventar nossa 
cozinha e nossa alimentação, dando abertura a descobertas 
de sabores quando nos aventuramos em novas receitas. 

Por outro lado, também deve ser incentivado no agricul-
tor participante da CSA a Diversificação do Cultivo, ainda que 
no nosso caso, da CSA Martinelli, isto já venha ocorrendo 
aos poucos.
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dade do grupo. Talvez uma das alternativas a ser estudada, 
entre várias possíveis , seja a adoção de uma rede capilar, 
na qual sejam estabelecidos vários núcleos de entrega, a 
partir dos endereços dos próprios integrantes da CSA, que 
atendam os coagricultores mais próximos desses endere-
ços, substituindo a entrega individualizada feita hoje, por 
conta da pandemia.

A EXPANSÃO DO MODELO CSA – 
LIMITES E POTENCIALIDADES
Acreditamos que em uma cidade como São Paulo, ainda 
que com toda a sua complexidade e desafios, há um grande 
potencial para o incremento de experiências de compras 
de circuitos curtos, em especial, por meio de novas CSA, 
já que temos por um lado, “consumidores” cada vez mais 
conscientes e propícios a experimentar novos modelos e, 
por outro, um número bastante significativo de agriculto-
res que precisam ser incentivados a se manterem em suas 
terras, produzindo alimentos de qualidade, não só na zona 
rural sul da cidade, área do Projeto Ligue os Pontos, mas 
em diversas outras áreas rurais ou urbanas, onde ainda há 
produção agrícola na cidade.

Nossa ideia é que modelos como esse se propaguem 
pela cidade passando a compor o conjunto de iniciativas 
da política pública municipal, compatível com o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 2 da agenda 2030 da ONU, 
que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhorar a nutrição, promovendo a agricultura sustentável. 
Acreditamos também que CSA contribuem para o processo 
de democratização do abastecimento de alimento saudável, 
oriundo de produção orgânica e familiar, visando escapar 

Em relação ao princípio da Distribuição independente, 
reconhecemos que a CSA Martinelli tem muito a avançar, 
dado que a logística é um obstáculo bastante conhecido 
dentro da cadeia do alimento. No exemplo da nossa CSA, 
essa atividade é realizada por entregadores locais na ten-
tativa de envolver outros atores da região, mas que pode 
surtir efeitos negativos na autossuficiência e sustentabili-
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da perversa lógica que faz com que a sua disponibilidade 
fique restrita apenas às gôndolas dos supermercados das 
regiões centrais e mais providas da cidade.

Como fatores limitantes podemos apontar alguns de 
caráter estrutural, mas que podem ser minimizados ou mes-
mo solucionados por uma forte ação de políticas públicas. 
A questão da desigualdade de renda e a dificuldade de 
acesso a alimentos saudáveis por uma grande parcela da 
população, por exemplo, é um deles. A bibliografia exis-
tente sobre grupos de consumo consciente e mesmo de 
CSA indica que eles – os grupos – são formados predomi-
nantemente por pessoas com um maior poder aquisitivo. 
No entanto, há necessidade de políticas que garantam o 
acesso a produtos de qualidade, quebrando o círculo dos 
chamados desertos alimentares existentes na cidade, sendo 
importante lembrar que nem sempre alimentos de qualida-
de são mais caros, ainda que hoje sejam mais inacessíveis 
para grande parcela de consumidores. Na cidade de São 
Paulo, iniciaram-se experiências bem-sucedidas em regiões 
periféricas e/ou comunidades de menor poder aquisitivo, 
entre as quais a ação iniciada pelo Projeto Ligue os Pontos, 
da CSA Popular, na COHAB Raposo Tavares.

Outro fator limitante, caso tenhamos um crescimento ex-
pressivo de novos grupos, seria a própria oferta de produtos 
locais, orgânicos ou em transição agroecológica, produzidos 
na cidade e que fossem capazes de atender novos grupos 
de CSA ou de outros modelos de compra que venham a ser 
constituídos. Uma forma de solucionar essa questão nos 
parece o estabelecimento de uma rede de agricultores em 
escala metropolitana, considerando que, muitas vezes, um 
agricultor de uma cidade vizinha pode estar mais perto de 
um consumidor (coagricultor, no caso da CSA), do que agri-
cultores da própria cidade. Como exemplo, em São Paulo, 

podemos dizer que um agricultor de Guarulhos ou Mairiporã 
está muito mais próximo de um coagricultor da zona norte 
da cidade do que o agricultor de Parelheiros. 

Há a necessidade de fortalecer o agricultor e sua produ-
ção, seja pela oferta, vinda do Poder Público, de assistência 
técnica, acesso a crédito e apoio à regularização fundiária 
de muitos agricultores. Há, ainda, no caso dos agricultores 
que produzem em terrenos públicos (linhões e estruturas 
de concessionárias, áreas públicas municipais, praças etc.), 
a necessidade de garantia de maior segurança do ponto de 
vista jurídico,  seja pela procedimentos padronizados, por 
parte do Poder Público, seja pela viabilização de instrumen-
tos de cessão de áreas. 

A conscientização de novos coagricultores pode tam-
bém, a princípio, configurar-se como um fator limitante 
para o crescimento de CSA na cidade. Como uma solução, 
acreditamos no poder da divulgação das informações pe-
las mídias sociais, e em especial, pela plataforma SAMPA + 
Rural, implementada pelo Projeto Ligue os Pontos. Nesse 
contexto, o papel da escola, dentro do processo de educa-
ção ambiental, pode ser um elemento importante, pois, por 
intermédio de cursos, palestras e encontros mobilizadores, 
pode disseminar os princípios e fundamentos das CSA nos 
diversos espaços públicos existentes na cidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada vez mais os consumidores no mundo e no Brasil vêm 
buscando novas formas de compra e de consumo de ali-
mentos. Mais do que um modismo e de uma questão de 
saúde, o consumo responsável e solidário parece ser um 
novo paradigma a ser adotado por uma sociedade cujos mo-
delos de consumo tradicionais parecem estar se esgotando.  
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Estamos observando o aumento no número de refeições fei-
tas em casa, mesmo em grandes cidades, um maior tempo 
dedicado a cozinhar, a busca pela aprendizagem de novas 
receitas, além de um maior conhecimento sobre os proces-
sos de produção dos alimentos. 

É claro que esta discussão é complexa e envolve várias 
outras questões estruturantes como a desigualdade social 
e a dificuldade de grupos mais vulneráveis em acessar ali-
mentos de melhor qualidade.

No entanto, iniciativas já existentes e outras que estão 
surgindo, em especial, agora impulsionadas com os im-
pactos da pandemia de COVID-19, bem como os primeiros 
resultados da nossa CSA Martinelli, nos faz acreditar que 
iniciativas como essa devam ser multiplicadas, pois vêm se 
mostrando bastante eficazes como um modelo de circuito 
curto de comercialização, com resultados positivos na rela-
ção entre os consumidores e o alimento, na transição agroe-
cológica e também no fortalecimento da agricultura familiar.

É importante apontar que, para além de um espaço de 
compra, as CSA podem ser vistas como espaços relacio-
nais, envolvendo outros sentimentos, não só o da compra 
responsável e solidária, como, também, os sentimentos de 
responsabilidade, cuidado e afeição pelo OUTRO. 

Finalizamos esta cartilha a partir do pensamento de 
Joseph Beuys e com um convite a todos: 

“TODO SER HUMANO TEM O 
POTENCIAL DE MOLDAR, CRIAR E 

FORMAR SUA VIDA”

Assim, o ateliê do “artista” é o lugar em que vivemos. O 
artista e a matéria-prima é cada um de nós. Sinta-se como 
um artista no ateliê da vida. Se una a outros artistas da sua 
região. Trabalhe em conjunto. Molde algo novo na socieda-
de. Uma nova obra de arte social chamada CSA! 

 Vamos cocriar? Bom trabalho e mãos à obra!



FOTO: ARTHUR BOCCIA
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“Participar da CSA Martinelli, me remete a lembranças da 
minha infância no interior de Minas, onde todas as tardes 
íamos à horta com nossos pais para molhar, carpir e colher 
nossos legumes e frutas. Na época talvez eu não desse tan-
to valor à riqueza que colhíamos da terra, tal reconhecimen-
to só se deu quando vim para a cidade grande e percebi que 
a alimentação comprada no supermercado era totalmente 
diferente da com que fui alimentada desde criança. Esse 
projeto aqui no Martinelli foi criado justamente na época 
em que comecei uma reeducação alimentar, o que me fez 
aceitar de cara o convite para participar. A importância do 
grupo não se dá apenas no incentivo à agricultura familiar 
orgânica, o apoio é importante para o agricultor mas o be-
nefício maior é nosso, por termos a certeza de estarmos nos 
alimentando com comida de boa procedência e que nos é 
sempre enviada com muito cuidado e carinho.” 

GENA  COAGRICULTORA

DEPOIMENTOS

“A experiência com a cesta da CSA Martinelli tem sido muito 
positiva. A qualidade das folhas, raízes, temperos, pancs que 
vêm na cesta é excepcional. Elas duram por vários dias e 
são muito saborosas. É comida de verdade! 
Outra coisa positiva da CSA Martinelli são as dicas que as 
pessoas do grupo trocam para ajudar no preparo dos ali-
mentos e também para não desperdiçá-los.
Muito legal!”

MÁRCIO  COAGRICULTOR

“As melhores memórias da infância me lembram alimentos, 
cheiros, sabores... Com o passar do tempo não conseguia 
mais identificar isso nos alimentos...
Agora, às terças-feiras, posso me recordar das boas lem-
branças, quando recebo minha cesta, preparada com muito 
carinho, minha casa fica perfumada com o aroma das ver-
duras e temperos, o sabor dos brócolis, as folhas do alface, 
as cores das cenouras, a diversidade de novos alimentos, 
tenho criado novas memórias e relembrado as anteriores...
Sou muito grata por participar desse projeto, com pesso-
as tão especiais, que colocam no cultivo dos alimentos o 
amor pela terra e pelo próximo, parece até que isso passa 
para a comida que preparamos e se torna uma corrente, 
repassamos para outros esse sentimento, muito bom de 
comer e de sentir...
Parabéns a todos os envolvidos neste lindo projeto!”
KEYLA  COAGRICULTORA



O que temos a dizer sobre o CSA... Como seria mara-
vilhoso ter mais pessoas conscientes e dispostas a 
dar credibilidade ao pequeno agricultor familiar nes-
se momento tão difícil que é a conversão do conven-
cional para o orgânico. Era tudo que precisávamos, 
desse apoio e incentivo a mudança para um bem tão 
valioso que é o de preservarmos nossa saúde a do 
próximo e do planeta. Que mais grupos se formem!!!!”

FABIANA E MARCELO  AGRICULTORES

FOTO: ORMUZD ALVES
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CONFIRA AS  
OUTRAS CARTILHAS

CIRCUITOS CURTOS  
DE COMERCIALIZAÇÃO

A experiência da CSA 

VoCê estÁ aqUi

SAMPA+RURAL
Descubra agricultura, 
mercados orgânicos 
e locais, iniciativas, 
políticas públicas e 

ecoturismo da cidade 
e conecte-se!

SISRURAL
A inovação na Assistência 

Técnica e Extensão 
Rural aplicada à 

agricultura familiar 
em grandes cidades


