


Resumo Conceitual 
 

POEMAS DA CIDADE é um projeto criado em 2014 que 
visa reunir poetas com ou sem experiência literária, dos 
mais variados estilos, numa publicação coletiva, em livro 
impresso, anualmente, de poemas inéditos, com uma 
temática específica, ambientada no espaço urbano; 

 
É um projeto que valoriza os princípios democráticos e 
não faz distinção de raça, credo, gênero, opção político-
ideológica, formação intelectual etc.  



Objetivos gerais 
 

Incentivar a expressão literária-poética, como uma 
manifestação do belo, do cotidiano das cidades, 
respeitando a realidade de cada participante; 
 

Contribuir para o aprimoramento do universo poético, 
para a construção de uma sociedade, cada vez mais, de 
leitores(as) e escritores(as) críticos e conscientes de seu 
papel social; 



Objetivos gerais 
 

Trabalhar cada edição do projeto respeitando o 
desejo coletivo, visando o aprendizado mútuo e o 
compartilhamento de novos (ou não) saberes; 

 
Contribuir para o crescimento literário pessoal e 
coletivo, bem como para a poesia brasileira. 



Objetivos Específicos 
 

a) Reunir em uma publicação (livro), o resultado 
literário-poético desenvolvido pelos(as) escritores(as); 
 

b) Realizar encontros de aprofundamento, capacitação 
e/ou oficinas-palestras; 
 

c) Realizar um sarau de apresentação dos poemas 
escritos para o projeto; 
 

d) Realizar, solidariamente, evento de lançamento do 
livro. 



Missão 
 

1- Instigar o imaginário e a criação poética, considerando 
o cotidiano e as paisagens urbanas; 
 
2- Estabelecer um diálogo aberto, respeitando as 
particularidades de cada realidade dos(as) poetas; 
 
3- Valorizar cada verso, cada rima, cada estrofe, cada 
pensamento como especial e único; 



Missão 
 

4- Respeitar o olhar individual de cada poeta sob sua 
visão de cidade, de cada espaço urbano; 
 

5- Não fazer distinção de estilo poético e estar aberto às 
novas possibilidades, facilitando novos encontros e a 
troca de experiências; 
 

6- Reunir, valorizar, potencializar e divulgar os poetas e 
suas poesias, num trabalho pautado pelos princípios da 
solidariedade e da cooperação. 



Prazo 
Uma publicação anual 

 
Público Alvo 

Homens e mulheres de qualquer faixa etária 
 

Nº de participantes 
Indeterminado  



Adesão ao projeto 
 

a) Cada pessoa interessada deverá preencher uma ficha 
de adesão ao projeto (online); 
 

b) Recomenda-se que ao efetuar a inscrição, a pessoa 
participe das atividades relacionadas ao projeto, que 
serão divulgadas antecipadamente, de maneira a 
possibilitar a participação; 
 

c) O livro será publicado pela COOPACESSO em 
conformidade com os padrões praticados pela editora. 



Investimento 
 

Cada poeta precisa se comprometer, antecipadamente,  
a adquirir exemplares do livro impresso conforme 
opções abaixo: 
 

Opção 1- para receber 3 exemplares -  R$ 75,00;  
 

Opção 2- para receber 5 exemplares – R$ 125,00;  
 

Opção 3- para receber 10 exemplares – R$ 200,00. 



Um pouco de história 
 

As quatro primeiras edições do presente projeto 
trataram de temas voltados para homenagens à cidade 
de Santo André, cujo elo motivador ficou centrado no 
hino da cidade. 
 

A partir do ano de 2018 a organização decidiu ampliar o 
leque e não limitar o foco na cidade de Santo André, 
abrindo para participações de qualquer localidade. 



Um pouco de história 
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Um pouco de história 
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Um pouco de história 
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Um pouco de história 

2020 



Um pouco de história 



Um pouco de história 

75 poetas participaram dos 7 livros publicados 
 
- 8 participaram de todas as 7 edições 
- 1 participou de 5 das 7 edições 
- 5 participaram de 4 das 7 edições 
- 8 participaram de 3 das 7 edições 
- 16 participaram de 2 das 7 edições 
- 37 participaram de 1 das 7 edições 



Um pouco de história 

Referente às localidades: 
 
- 5 estados  
(São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí) 

 

- 16 cidades 
(Itamarati de Minas, Corumbá, Canaã dos Carajás, Picos, Americana, Diadema, 
Guarulhos, Mauá, Mineiros do Tietê, Praia Grande, Ribeirão Preto, Rio Grande 
da Serra, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo e São Paulo) 

 



Um pouco de história 

Outros dados: 
 

Das 75 pessoas que participaram: 

33 mulheres 

42 homens 



Considerações finais 
 

1- O poema escrito deve estar em conformidade com o 
tema escolhido para aquele ano e seu conteúdo estar 
ambientado no espaço urbano; 
 
2- Recomenda-se que o desenvolvimento e elaboração 
do poema seja compartilhado, mas o produto final será 
individual; 



Considerações finais 
 

3- Este projeto é organizado pela Editora COOPACESSO, 
entidade que: 
- defende a cultura e a literatura como instrumento de 

transformação social e de emancipação humana; 
 

- trabalha com produção, edição, impressão e 
comercialização de livros, além de atividades como: 
feiras de livros, eventos culturais, saraus, seminários, 
palestras, debates etc.. 



MUITO OBRIGADO! 
Leonardo J. D. campos 

poemasdacidade@coopacesso.org 
(11) 9.8959-0505 

mailto:poemasdacidade@coopacesso.org

