
 

 

 

XIII Formação em CSA 
 

De uma cultura do preço para uma cultura do apreço 
O que é CSA? 

Como criar uma CSA? 
 
 

De 4 a 7 de Maio de 2023 
Demétria - Botucatu/SP 

 
 
 
Embasamento filosófico e princípios de uma CSA: 
Em nosso tempo, devemos reconhecer que sem o direito da mãe Terra não há direitos humanos. 
No momento em que nós reconhecemos isso, estabelece-se um laço sagrado entre ser humano e 
Terra. Um laço que se encontra nas cosmologias espirituais de várias culturas. Atingimos uma época 
empolgante se, no caminho para um novo estado de consciência, podemos renunciar aos velhos 
cismas entre norte e sul, entre produtores e consumidores e entre agricultores e cientistas. Nesse 
processo, a Terra é o fundamento da nova civilização. 
 
Quando começamos a encarar o mundo não mais como um grão de poeira no universo, mas como 
uma semente de uma planta que quer germinar, cheia de futuro, alcançamos possibilidades 
totalmente novas. Devemos aceitar apenas que somos nós que criamos uma boa base para o 
germinar da semeadura. O que seria uma tal base? Temos que começar a compreender, a aprender, 
principalmente a entender o mundo como uma escola, como uma oficina para o futuro. E as oficinas 
são constituídas por todos nós juntos. 
 
Como ser criativo, o ser humano tem a capacidade de atuar criativamente, não somente no âmbito 
dos tipos de artes tradicionais, mas também de formar artisticamente a estrutura social. 
Na escultura social o ateliê situa-se entre as pessoas. No entanto, necessitamos de campos de 
atividades nítidos, nos quais podemos trabalhar uns com os outros de maneira igualitária. A tarefa 
é formarmo-nos como grupo em uma nova cultura de relacionamento. 
 
Como podemos desenvolver esta nova cultura de relacionamento sem que eu abandone o 
desenvolvimento da minha própria personalidade, que reconheço necessário, sem ferir a igualdade 
do outro, e ao mesmo tempo agir fraternalmente? 
 
Nós não temos muita consciência de quão grandiosa é a contribuição de um sítio/fazenda e o 
trabalho com a natureza. Eles são essenciais para o desenvolvimento de nossa vida interior 
(anímica) e a formação de nossas habilidades sociais. E esses são aspectos fundamentais da 
agricultura e dos sítios/fazendas do futuro. 
 
Através de exercícios artísticos, reflexões e trabalhos práticos no campo, vamos nos acercar destes 
temas para compreender os princípios de uma Comunidade que Sustenta a Agricultura. 
 
 



 

 

 
Estruturação de uma CSA: 
As seguintes perguntas serão trabalhadas: 
• Quantas pessoas nós precisamos para começar uma CSA? 
• Onde nós encontramos membros para uma CSA? 
• Como preparar um primeiro encontro com os interessados? 
• Como podemos divulgar a ideia da CSA? 
• Como nós encontramos um agricultor? 
• Qual perfil o agricultor precisa ter? 
• Qual o tamanho da área necessária? 
• Onde está o sítio hoje? 
• Onde se pode desenvolver? 
• Quais são os custos do sítio hoje? 
• Qual seria o custo do sítio no futuro? 
• O trabalho deve ser feito no sítio? 
• O trabalho pode / deve ser feito pelos consumidores? 
• Como vamos coordenar grupos de trabalho para: 
◦ Contabilidade? 
◦ Logística? 
◦ Organização do trabalho? 
◦ Comunicação interna (jornal, festas)? 
◦ Comunicações externas (website, blog, e-mails, face, whats)? 
◦ Relações públicas (imprensa, rádio, televisão)? 
 
•  Quais alimentos e produtos a CSA pode oferecer? 
•  Como planejar a diversidade no campo? 
•  Qual a relação entre CSA e agricultura orgânica/biodinâmica? 
•  Como criar uma rede local para juntar vários agricultores? 
•  Como organizar o trabalho no campo com os membros? 
•  Como calcular os custos do projeto? 
•  Como dividir os custos entre os membros? 
•  Como podemos dividir o trabalho voluntário? 
•  Como criar uma contabilidade? 
•  Como criar uma coordenação? 
•  Como podemos administrar o projeto? 
•  Que formas legais nós precisamos? 
•  Como nós planejamos a abertura do projeto? 
•  Como criar os locais de entrega? 
•  Quais contratos nós precisamos? 
 
Público alvo: todos (agricultores e consumidores) que queiram iniciar projetos de CSA em suas 
cidades ou já começaram uma CSA.  Profissionais que atuam com agricultura familiar, economia 
solidária, desenvolvimento comunitário e interessados em promover e difundir a CSA em suas 



 

 

localidades. 
Carga horária: 32 horas 
 
Local da realização do curso: 
Hospedagem e Gastronomia I Sapori Dell´Italia – Residência da “Tina” 
Rodovia Gastão Dal Farra, km 5 – Botucatu/SP, saída da rodovia para o Parque Laguna. 
O Espaço I Sapori Dell´Italia fica no condomínio Eucalipto, chácara Jatobá, Demétria. 
 
Investimento: 
Valor social:   R$    300,00 
Valor real:   R$    600,00 
Valor fraterno: R$    750,00 
Trabalhamos baseados no conceito do preço associativo, que leva em conta a realidade financeira 
de cada indivíduo e de cada região, ou seja, a escolha do preço a ser pago é feita pelo 
participante conforme a sua capacidade de pagamento, podendo ser qualquer valor igual ou 
superior ao mínimo estabelecido. 

• Valor social: Valor subsidiado pela CSA Brasil e parceiros - Instituto Mahle e TRIAS 

• Valor real: Cobre as necessidades reais do curso. 

• Valor fraterno: Cobre as necessidades reais do curso e apoia inscrições de pessoas que 
não podem contribuir com o valor social 
 
O pagamento deve ser feito 50% no ato da inscrição.  E os outros 50% até a data de início do 
curso.  Precisamos de seu apoio no pagamento de 50% para que possamos programar o 
espaço e controlar a quantidade de inscritos a fim de podermos acomodar todos nas salas 
e atividades do curso. 

Informações importante: 
 1 - Os valores já incluem a inscrição no curso e a alimentação caseira com almoço, jantar e agradável 
café nos intervalos.  NÃO INCLUI ESTADIA/HOSPEDAGEM. 
2 – Caso ocorra a desistência da participação do curso em até 15 (quinze) dias do início do mesmo, a 
CSA Brasil devolverá 50% do valor pago ao CONTRATANTE.  Após este período, a CSA Brasil não fará 
reembolso ou remarcação do curso, sendo devido o montante correspondente a 100% do valor já 
pago. 
 
Dados para o pagamento: 
PIX CNPJ - 21.216.281/0001-94 
ou depósito em conta para: 
Associação Comunitária CSA Brasil  
Caixa Econômica Federal 
AG 2141 
CC 3149-3 
OPERAÇÃO 003 – conta corrente pessoa jurídica 
CNPJ - 21.216.281/0001-94 
 

Inscrições: clique aqui e preencha o formulário 
 

Observação: por favor, enviar o comprovante de depósito com nome para o email do curso: 
 

curso@csabrasil.org 
 
         VAGAS LIMITADAS 
 

Outras informações: 
Cláudia Vivacqua 11 94630 1926 
Ariel Molina       92 99486 3652 
Wagner Santos 14 99795 9792 

csaBrasil.org 

https://forms.gle/bAtKtFTHTrTALECdA
https://forms.gle/UWsHuerPnxh3n8Ra9
https://forms.gle/UWsHuerPnxh3n8Ra9


 

 

 
 

Coordenação: 
Claudia Vivacqua  

Ariel Molina 
Wagner Santos 

 

  
OPÇÕES DE HOSPEDAGEM: 

POUSADAS, HOTÉIS E ACAMPAMENTO NA DEMÉTRIA 
 

• Hospedagem e Gastronomia I Sapori Dell'italia (no local do curso) 
Há também espaço para acampar. 
Contato: Tina tel: (11) 98041-7000 
 
• ASSOCIAÇÃO BIODINÂMICA ABD (3 km do curso) 
Rod. Gastão dall Farra, km 04, Bairro Demétria 
Contato: tel: (14) 3815-7862 
 
• Acampamento 
ASSOCIAÇÃO BIODINÂMICA ABD (3 km do curso) 
Rod. Gastão dall Farra, km 04, Bairro Demétria 
Contato: tel: (14) 3815-7862 
 
• Pousada Guaimbê (1 km do curso) 
Contato: Janete tel: (14) 3882-7438   (14) 99797-0676   
 
• Pousada Som em Pé (3 km do curso) 
Rod. Gastão dal Farra, km 04, Bairro Demétria 
Contato: Ilza  tel: 3881-0632 e-mail: estreladomar@lpnet.com.br 
  

POUSADAS E HOTÉIS EM BOTUCATU  (10 KM DO CURSO) 
• Chaillot Plaza Hotel 
Avenida Vital Brasil, 1051 - Jardim Bom Pastor, Botucatu - (14)3881-2055 
www.hotelchaillot.com.br 
• Pousada Mandala 
Rodovia Antônio Butgnoli, Km1, Rubião Jr. - (14) 3814-0396 
www.pousadamandalabtu.com.br 
• Excellence Plaza Hotel 
Av. Dom Lucio, 1036 - Centro. (14) 3112-0900 

• Iguaçu Hotel 
R Amando de Barros, 337 Centro. - (14) 3882-3033 

• Bekassin Botucatu Hotel 

mailto:estreladomar@lpnet.com.br


 

 

Rodovia Marechal Rondon (Sp-300)-Km.248, 0 Centro. - (14) 3882-2925 

•  Peabiru Hotel 
Rua Armando de Barros, 587 Centro. - (14) 3882-5293 

•  Primar Plaza Hotel 
Rua José Freire Vilas Boas, 468 - Santa Clara, Botucatu - (14) 3815-3177 
www.primarhotel.com.br 

COMO CHEGAR 
 
Ônibus 119, saídas Camelódromo 06:55  12:00  13:30  16:00  17:30  

(continua...) 

 
 

 
 
Se você quiser pesquisar pelo google maps, basta procurar por I Sapori Dell´Italia, Demétria ou 



 

 

clicando AQUI 

https://www.google.com.br/maps/place/I+Sapori+Dell'Italia/@-22.9560169,-48.429001,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x94c6ddda37c2f83b:0x6c417ce943ee8aed
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