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Agricultores e agricultoras 
contando com apoio para seu 
trabalho, o que viabiliza sua 
permanência no campo, e 
pessoas na cidade comendo 
alimentos saudáveis, sabendo 
de onde estes vêm, como e por 
quem são produzidos. Esse 
sistema de ajuda mútua, que 
rompe a lógica do alimento 
como mercadoria, é a proposta 
das CSAs, uma parceria entre 
agricultores/as e coagricultores/
as que promove a mudança “da 
cultura do preço para a cultura 
do apreço”.

CSA vem da expressão em 
inglês Community Supported 
Agriculture, que signifi ca 
comunidade que sustenta a 
agricultura. Nessa proposta, 
o/a agricultor/a deixa de 
vender seus produtos por 

meio de intermediários e 
conta com a participação dos 
consumidores e consumidoras 
na organização e fi nanciamento 
de sua produção. Quem 
escolhe fazer parte de uma 
CSA passa a colaborar para o 
desenvolvimento sustentável 
de sua região, estimulando 
o comércio justo, a economia 
solidária e, assim, torna-se 
coagricultor/a.

Em uma CSA, os agricultores 
e agricultoras têm, 
antecipadamente, a garantia de 
apoio fi nanceiro para viabilizar 
suas atividades; ou seja, têm 
a certeza de que o que será 
colhido irá alimentar alguém e 
a segurança de que não haverá 
desperdício. Quem apoia a 
atividade passa a conhecer a 
procedência do seu alimento, 
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a compartilhar com amigos e 
amigas o ideal da alimentação 
saudável, a trocar receitas e 
a experimentar a convivência 
comunitária. A aprendizagem 
recíproca nos métodos de 
cultivo, no preparo dos 
alimentos e nas visões de mundo 
é uma marca forte das CSAs.

Nessa parceria, os 
agricultores e agricultoras 
dedicam-se às atividades 
de cuidar da terra, da água, 
da agrobiodiversidade e das 
sementes; de produzir os 
alimentos, fazer a colheita 
semanal e disponibilizá-los 
nos pontos de convivência. 
Os coagricultores e as 
coagricultoras participam do 
planejamento da produção 
anual, defi nindo as variedades 
que desejam cultivar; discutem 
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a planilha de custos de 
produção (incluindo insumos, 
remuneração pelo trabalho 
e outras necessidades do/a 
agricultor/a e sua família); 
organizam os pagamentos que 
fi nanciam antecipadamente 
a produção; estabelecem os 
pontos de convivência onde 
os produtos são retirados 
semanalmente; trocam 
experiências e receitas; e, se 
quiserem, podem participar do 
processo produtivo.

Em Brasília, três CSAs 
estão em funcionamento: CSA 
Barbeta (com 60 coagricultores/
as), a pioneira; CSA Toca da 
Coruja (com 22 coagricultores/
as); e CSA Aldeia do Altiplano 
(com 12 coagricultores/as). 
O interesse despertado foi 
tão grande que, para todas 
elas, há listas de espera de 
coagricultores/as desejando 
ingressar, e já existe um 
coletivo – chamado CSA 
Brasília – voltado a fomentar 
a ideia. As CSAs promovem 
encontros periódicos que 
permitem aos coagricultores e 
às coagricultoras compartilhar 
experiências, alimentar a 
relação de confi ança entre si e 
se conectar com a Terra.

Cada CSA funciona de 
acordo com as características 
e desejos das pessoas que 
dela participam. A escolha 
das culturas alimentícias 
é combinada, levando em 
consideração gostos e hábitos 
alimentares, mas também as 
possibilidades do/a agricultor/a 
e as condicionantes ambientais 
da região.

Os alimentos são colhidos em 
sua época de produção mais 
favorável, de modo a compor 
uma cesta sortida com produtos 
da estação (frutos, fl ores, folhas 
e raízes). Os coagricultores e 
coagricultoras certamente 
encontram produtos que nunca 
comprariam no supermercado. 
Participar de uma CSA é uma 
excelente oportunidade para 

COMO PARTICIPAR DE UMA CSA

Se você também tem interesse, converse com seus amigos 
e amigas, junte um grupo e procure um/a agricultor/a, de 
preferência que já trabalhe na perspectiva agroecológica, ou 
tenha interesse de fazer a transição nessa direção. Você pode 
procurar as experiências já existentes, ou outras instituições, 
para buscar apoio à criação de uma nova CSA.

Uma vez defi nidos agricultor/a e coagricultores/as, todos 
juntos escolhem que alimentos querem e podem produzir; 
distribuem as funções (comunicação, tesouraria e outras) e 
defi nem o valor da contribuição mensal de cada coagricultor/a. 
Para isso, o/a agricultor/a apresenta e pactua com os 
coagricultores e coagricultoras uma planilha com os custos da 
produção (irrigação, adubação, sementes, mudas, trabalho, 
ferramentas, manutenção) e indica o tamanho do grupo que é 
possível atender (quantas cestas).

A esse valor pode-se acrescentar o apoio a atividades 
coletivas do grupo e também à CSA Brasil, que promove cursos 
e ajuda a difundir a ideia (visite http://www.csabrasil.org/site). É 
importante que todos e todas se comprometam com o processo 
por pelo menos seis meses para estruturar a CSA. Se o grupo 
achar necessário, pode haver um documento como um termo 
de adesão a ser assinado por todos/as, mas o fundamental é a 
determinação de envolvimento verdadeiro.

CSAS: COMUNIDADES 
QUE SUSTENTAM A AGRICULTURA
AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS EM BRASÍLIA

diversifi car a alimentação, 
conhecer outros sabores, fontes 
de alimento e formas de preparo. 
E, principalmente, de contribuir 
para um mundo mais sustentável 
e socialmente mais justo.

A CSA propõe uma relação 
solidária de apoio mútuo 
em que o/a agricultor/a 
sabe que pode contar com o 
apoio do grupo, viabilizando 
sua atividade produtiva, e 
o grupo de coagricultores/
as sabe que pode contar com 
o/a agricultor/a na oferta 
de alimentos saudáveis 
com responsabilidade 
socioambiental.
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Co-agricultoras recolhem suas cestas no novo ponto de convivência 
da CSA Barbetta na Fundação de de Ensino e Pesquisa em Ciências 
da Saúde (FEPECS). Setembro 2015. 
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