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APRESENTAÇÃO

Em abril de 2020, a 9ª Semana de Estudo e Leitura promoveu a Ação 
Cultural Jovem Poeta. Por meio de uma plataforma digital, pais e 
responsáveis fizeram a inscrição de crianças e adolescentes para 
participarem desta ação com o envio de um poema, escrito pelos 
jovens, cujo tema foi “A Cidade de São Paulo”.

Recebemos diversos poemas, de todos os cantos da cidade. Foram 
selecionados 50 textos para representar São Paulo, divididos em 
duas categorias: 25 poemas de crianças de 8 a 12 anos; 25 poemas de 
adolescentes de 13 a 15 anos.  
E todos esses poemas estão registrados aqui neste e-Book!

Devido à quarentena, imposta por conta da pandemia do coronavírus, 
a Ação Cultural Jovem Poeta foi de extrema importância para 
promover e incentivar o estudo e a leitura sem sair de casa. Em uma 
ação totalmente on-line, pais e filhos aproveitaram esse momento 
para escreverem, juntos, um poema. Assim, a interação com a família 
também foi um dos pilares da Semana de Leitura 2020 e da Ação 
Cultural Jovem Poeta.
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PREFÁCIO

Quando aprovei a minha Lei da Semana de Leitura, há dez anos, 
nem pude imaginar o quanto ela seria inspiradora, principalmente 
para os estudantes.  

No início, como formiguinhas, levamos atividades para algumas 
escolas da cidade. Com os anos, nossa Semana pegou! Chegamos 
a diversas escolas, CEUs, Centros de Formação, bibliotecas, 
parques, praças e até mesmo shopping! 

Levamos teatro, contação de histórias, saraus, troca de livros e 
muito mais. Crescemos! Lançamos livros!

Hoje, temos a parceria essencial das secretarias municipais de 
Educação e de Cultura. Contamos com o apoio de entidades como 
ABL, Aprofem, CBL, Sesc e Sinesp e Câmara Municipal de São 
Paulo. Aqui, novamente, agradeço a todos pela caminhada.
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Realizada anualmente na segunda semana de abril, neste 2020 
a Semana de Leitura não aconteceu. Já estava tudo pronto para 
a sua nona edição, mas, infelizmente, em razão da pandemia do 
novo coronavírus todas as atividades foram suspensas. Mas, com 
o mesmo propósito de proporcionar autoria e protagonismo aos 
estudantes, transformamos a Ação Cultural Jovem Poeta em uma 
atividade totalmente on-line. E deu muito certo!

Não tenho dúvidas do poder de transformação da Educação. Quem 
lê tem mais condições de exercer a sua cidadania e atuar de forma 
mais participativa na sociedade.

Parabéns aos nossos jovens poetas pelo envolvimento e pela 
qualidade da obra produzida. Meu reconhecimento especial aos 
abnegados professores. Muitos desses poemas são resultado do 
incentivo deles, e incentivar o estudo e a leitura é um ato de amor.

Espero que você curta a leitura e que ela venha a ser fonte de 
inspiração para mais leitores e futuros autores.

Eliseu Gabriel 

Professor, vereador, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
Municipal de São Paulo e autor da Lei da Semana de Leitura.
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Poemas
Jovens Poetas de 8 a 12 anos
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ALANA DOURADO PEREIRA
GRANDE SÃO PAULO

“Grande São Paulo, 
Tu és maravilhosa!
Com teus monumentos,
Que nos trazem bons momentos. 

Com museus por todos os lados, 
Que abrigam obras 
Que representam o nosso passado. 
Pinacoteca, Catavento, Sesc...
Todos eles são únicos. 

Tu, grande São Paulo, 
Não importa o ano, 
Não importa a estação, 
Agradará a qualquer geração. 

Claro que, como toda cidade, 
Tu tens teus problemas,
Mas, se a população contribuir, 
Um dia a paz poderá chegar 
E aqui reinar. 

Espero que, quando essa 
epidemia passar, 
Nos tornemos mais humanos 
E ajudemos a quem precisar, 
Em qualquer lugar!”
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ALICE RODRIGUES MOREIRA
QUERIDA SÃO PAULO

“Ah, São Paulo,
Minha São Paulo! 

Te conheço há 12 anos, 
alegria minha! 
Cidade linda, 
Cidade grande, 
Cidade almejada... 
Quem mora nela torna-se invejada. 

Ela é grande, 
Uma metrópole! 
Faz da gente, 
Gente grande 
Com sonhos, planos, desejos... 
E, claro, ela nos deixa risonhos! 

Tem muita gente boa, 
Gente trabalhadora 
Que corre atrás e zás! 
Mas, também tem gente má. 
Gente que, cá para nós, 
Só fica em maus lençóis. 

Aqui, o pensamento 
é sempre positivo. 
São Paulo é competitivo, 
Mas não perde o primitivo 
Homem intuitivo. 
Avança o cognitivo. 

Ah, São Paulo! 
Minha São Paulo!”
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ANA CAROLINA RODRIGUES NASCIMENTO
CIDADE DA CORRERIA

“Cidade onde o estrangeiro é bem-vindo.
Tem gaúcho e mineirinho,
Tem do Sudeste e nordestino,
Gente do Brasil inteirinho. 

São Paulo tem um pouco de tudo 
E, garanto, muito mais. 
Onde o viver é uma correria.
Essa cidade não para mais!”
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ANA CLARA COUTINHO DA SILVA
CIDADE DA GAROA

“São Paulo, minha querida cidade,
Estou feliz por morar aqui!
Minha terra do aconchego,
Com orgulho te escolhi.

Ó, metrópole querida,
Amada por todos nós,
Tua fama é conhecida 
Por cidade da garoa,
Onde gotinhas de saudade 
Vão molhando a terra boa.

Vinte e cinco de janeiro,
Data que ficou na história.
O amor de um povo hospitaleiro
Que é festejado com glória.

Deixando esperançoso o mundo inteiro,
Até quem nunca foi paulistano 
Entrega seu carinho e respeito.
O esforço em bloco é que te faz enorme,
São Paulo é a cidade que nunca dorme!
Os sonhos prevalecem e a cidade 
resplandece.”



15

ANA CLARA DOS SANTOS LIMA
A CIDADE

“A cidade é assim:
Não acaba, não tem fim!

Ela é toda decorada com parques, 
Casas e árvores.
É tudo uma belezura!

As crianças brincam,
Soltam pipa e jogam futebol,
Na cidade decorada com campos, playgrounds e parques. 

Aí, a gente exclama:
Quem não ama sua cidade!”
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ANA LUÍSA MARTINS WILKE
SÃO PAULO

“Cidade famosa,
Muito bela e formosa.
Agitada, modernizada 
E muito iluminada.

Antes solitária,
Agora solidária.
Cheia de histórias 
E feridas contraditórias!”
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ARTHUR GOMES ARAÚJO
OS CANTOS DE SÃO PAULO

“São Paulo, cidade feliz,
Isso é o que se diz.
Cheia de paulistanos legais,
Com ideias geniais.

Em Norte, Sul, Leste e Oeste,
Coisa boa você vai encontrar.
Eu tenho certeza 
Em São Paulo você vai querer morar!

São Paulo, o lugar onde há esperança,
Muito adulto e muita criança.
Parece até outra dimensão,
Um lugar com tanta diversão.

São Paulo tem museus, estádios, cinemas e muito mais!
Isso é o que faz 
Os cantos de São Paulo
Serem especiais!”
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ARTHUR MENDES DA SILVA JOSÉ
SÃO PAULO SOU

“São Paulo sou.
São Paulo,
Não há o que dizer.
Aqui, nesta cidade, há muito o que fazer.

Os índios a chamaram de Piratininga.
São Paulo, assim os jesuítas batizaram.
Com muito orgulho, nasci aqui.
Como eles, juntos e alegres, celebraram.

Lá eu quero ir,
Na Catedral da Sé.
Se eu fosse você, iria também,
De bicicleta ou a pé.

Na Avenida Paulista,
O mundo inteiro se encontra.
Povo trabalhador e otimista,
O amor por São Paulo demonstra!”
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EDUARDA VIEIRA
SÃO PAULO, PARA MIM, É...

“Vinte e cinco de janeiro,
Comemoração da cidade de São Paulo,
Minha cidade gigante, 
Maravilhosa e preciosa!

A cidade da garoa,
Grande metrópole
Querida e amada por todos nós!

É uma cidade grande... gigante!
Cheia de turistas e ‘figuristas’.
Aqui tem gente de fora,
No Brasil eles acreditam!

Ó, minha cidade!
Como tu és grande e bela,
Acolhida e amada por todos os povos!”
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ELIZA LEMOS EUSTÁCIO
AMO MINHA CIDADE

“São Paulo, terra em que nasci.
Tudo de bom se encontra aqui.

Terra da garoa, 
Onde tem muita gente boa. 
Cidade que não para,
Toda hora se encontra farra.

Também, cidade séria, 
Onde vivem grandes empresários,
Ricos, pobres e milionários. 

Cidade de imigrantes de culturas diversas,
Terra de misturas.
Do japonês ao nordestino, do mineiro ao alemão...
Todos, juntos, vivemos em uma grande união! 

Eu amo minha cidade,
Cheia de luz e modernidade!”
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ELLEN SOUZA PEREIRA
SÃO PAULO

“Ah, São Paulo!
Terra da garoa, 
Onde tem muita gente boa. 

São Paulo tem mistura de gente de outras culturas:
Tem baiano, pernambucano, cearense
E até gente que não entende a língua da gente. 

São Paulo tem feiras populares, 
Parques e praças que encantam com suas belezas, 
Lindas obras da natureza. 

São Paulo é terra das oportunidades, 
Onde tem gente de várias cidades,
Em busca da felicidade. 

Onde o pobre ganha oportunidade, 
Sem sequer perder a dignidade. 

São Paulo é terra de correria, 
Quem tem preguiça aqui não se cria.”
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GABRIEL ELIAS DE SOUZA
UMA CIDADE LINDA

“São Paulo, 
És uma cidade linda, com certeza!
Nós, que moramos nela, a conhecemos bem. 
És um centro de trabalho e de muita fortaleza,
Mas, para tornar-se forte, muitos povos de longe vêm. 

E o esforço em quantidade te faz enorme,
São Paulo é uma cidade que não dorme. 
Embora tenha na alma um peito de aço,
Abrigas, com carinho, o mundo inteiro
Sob teu abraço!”
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GABRIEL MORAES SILVA
MINHA SÃO PAULO

“São Paulo, ó cidade bela,
Com muitos prédios e casas,
Mas uma coisa que eu não gosto 
É de toda a mazela. 

Violência sem limites,
Isso é desagradável. 
Mas, apesar de tudo isso,
Eu amo minha São Paulo.”
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ISADORA CAVALCANTE DAS NEVES
NASCIDA EM SÃO PAULO

“Centenas de pés indo e vindo,
Digitando, reclamando
Sobre o asfalto em que estão andando.
Porém, tiram fotos por aí, sorrindo.

Mas se esquecem da sorte que têm,
Pois tudo acontece neste lugar!
Lugares para conhecer, coisas para comprar,
Ir ao cabeleireiro fazer um novo corte...

Tem gente vinda de todo o mundo,
Pois tudo acontece neste lugar!
Teatros, cinemas, lojas e até um bar
Para pensar em algo profundo.

O barulho não te deixa ficar calmo,
Você nasceu no centro do mundo!
Embora a poluição não te deixe respirar fundo,
Há muitas coisas belas em São Paulo.”
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LANA MARQUES FAGUNDES MACHADO
SÃO PAULO

“A minha cidade?
Nossa...que orgulho,
Quanta felicidade!
Eu lhes apresento São Paulo!

Ela é muito linda,
Mas, para continuar desse jeito,
Temos que preservá-la com solidariedade e respeito.
São Paulo, linda e bela que só ela!
São Paulo tem ruas, tem vielas. 

O céu está cinza,
Mas veja só!
Lá vem a aquarela
E, ao seu redor, o bom humor impera!”
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LORENA SEVERIANO SOARES
MARAVILHA DO BRASIL

“A cidade de São Paulo:
Uma maravilha do Brasil,
Um lugar movimentado.
Aqui, de tudo já se viu!

Um município caótico,
Cheio de problemas.
Poluição, crimes, barulho, desigualdade...
Não precisa olhar com cuidado para ver a verdade.

A metrópole de São Paulo,
Um centro urbano agitado.
Do começo ao fim,
Um lugar alvoroçado.

Apesar do caos,
A ‘capita’ é bem bonita,
Repleta de arranha-céus 
No caminho da avenida.”
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LUÍSA NARI BORDINI MIYAURA
A ZONA OESTE, DA JANELA

“Rua Tonelero, Tito e Desembargador do Vale
Que viram Caiubi, Lapa, Pompeia, Perdizes...
É aqui, na Zona Oeste, onde vivo e estudo!

Agora, apenas a vejo através da janela.
Vejo milhares de janelas 
Iluminadas como a minha, 
Será que eles me veem? 
Será que estão fazendo aula on-line? 

Da minha janela, as pessoas são formigas perdidas, 
Carro quase não há na rua Cerro Corá.
À tarde, minha sacada é dourada
E as paredes têm arco-íris, formado pelo vidro da janela.

Todo dia, o Sol vem se pôr atrás da Torre Transamérica.
Todo dia, o outono vem para dizer que tudo vai ficar bem
E a Zona Oeste, epicentro da pandemia, também.”
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MANUELLA SILVA DE CARVALHO
CONHECENDO SÃO PAULO

“Meus pais vieram da Bahia 
Para aqui trabalhar,
Quando eu nasci,
Virada à luz do luar.

Eles chegaram,
Trabalho arrumaram,
Conquistaram sua casa própria 
E aqui a gente mora.

Quando eles vieram,
Eles tinham a minha irmã.
Aqui ela estudou
E um emprego arrumou.

Moramos no bairro Itaim Paulista,
Onde tem pessoas boas e 
maravilhosas.
Gosto de passear
E também de brincar.

Quando fico brava,
Como chocolate 
E quando estou inspirada,
Minha cachorra late.

A cidade de São Paulo
É tão maravilhosa
E tão linda,
Que não dá vontade de ir embora.” 
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MARIA EDUARDA FERNANDES  
DE OLIVEIRA
AMO A CIDADE DE SÃO PAULO

“Sou muito feliz por morar aqui,
Na maior cidade do Brasil,
Nesta cidade tão hospitaleira.
Lugar melhor nunca existiu.

São Paulo é a terra da garoa,
Mas também é terra do sol e do calor. 
Uma cidade esplendorosa,
Na qual vivemos com muito orgulho e amor.

Em São Paulo,
Uma pessoa por dia 
Realiza seu desejo 
E enfrenta seu próprio medo.

São Paulo possui um coração,
Chamado Centro de São Paulo. 
Sua batida calorosa esquenta
E dá vida a todos os seus cidadãos. 

Amor incondicional,
Minha razão de viver. 
São Paulo, terra boa.
São Paulo, vida louca!”
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MARIANA DO NASCIMENTO SILVA
CIDADE DE SÃO PAULO

“São Paulo, uma cidade que, mesmo poluída,
Conserva sua arquitetura colorida. 
Cidade das construções,
Das misturas de todas as nações,
Raças, cores e religiões. 

Cidade da pressa, da correria,
Da garoa, dos alagamentos,
Da pobreza e da riqueza.
Cidade da insegurança e da esperança. 
São Paulo, onde eu nasci...”
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MELISSA GARBIN COSIN
SÃO PAULO NO MUNDO

“A cidade de São Paulo 
É uma das mais conhecidas,
Pois é muito especial 
E merecida.

A cidade de São Paulo 
É repleta de prédios, casas e trabalhadores,
Mas não pense que é apenas isso!
Também tem muita história, carinho e amores.

Lá, tem o Ipiranga,
Um bairro muito importante,
Pois é uma grande parte da nossa história.
Isso é muito empolgante!

A cidade de São Paulo,
Agora, é muito boa.
Mas vamos falar do passado,
Quando ela era chamada de ‘terra  
da garoa’.

Essa é uma cidade muito bonita,
Mas lembram dela como feia e poluída.
Não podemos ser assim!
Ela é muito importante para todos 
E, principalmente, para mim.”
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SAMUEL FERREIRA DA FARIA
A MINHA CIDADE

“A cidade é colorida,
Tem praças, parques,
Igrejas e bares.

A cidade é bem movimentada,
Com pessoas indo para o trabalho
E crianças indo para a escola.
Também tem muitos carros e motos.

Os barulhos são engraçados:
É som de buzina,
Som de pessoas cantando
E, às vezes, tocando músicas de amor.

Lá no Centro da minha cidade,
Tem pessoas vendendo
E pessoas comprando.
Assim é a minha cidade!”
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SERENA MACIEL EMEDIATO
SAMPA

“Meu nome é Serena,
Apelido Nena.
Nasci em ‘Sampa’,
Gosto de dança
E brinco na rampa.

Curto as horas
Na Casa das Rosas.
Agora, vou-me embora
E te dou um abraço
Do tamanho de São Paulo.”



34

VICTORIA GUEDES DE SOUSA
TERRA DA GAROA

“São Paulo da garoa!
São Paulo, terra boa!
Os paulistanos sabem viver,
O resto do Brasil vive sem saber. 

São Paulo me dá a sensação de liberdade 
Que não sinto em nenhuma outra cidade.
Ela é uma cidade que, na sua simplicidade,
Nos traz grande liberdade 
E total felicidade. 

Uma só vontade, 
Um só coração.
Na minha mocidade, tenho total liberdade
Em dizer, do fundo do meu coração:
São Paulo, te amo de montão!”



35

YASMIN CRISTINA PEREIRA ROCHA
CIDADE DE SÃO PAULO

“A Paulista é grande demais!
Muitos shoppings,
BK, Mc, KFC, Popeyes... 

Prédio, casa, empresa...
Onde tem muita grandeza!
Escola, computador, tecnologia...
Onde tem muita alegria!
Virada esportiva, virada cultural...
Tem todo ano e é muito legal!

Sesc, piscina, churrasco...
Onde tudo é um arraso!
Parque Ibirapuera, Parque da Independência...
São tantos parques em que tenho vivência!
Amigos, família e meu gato.

Isso tudo, dentro de São Paulo. 
Aqui tem felicidade e tristeza,
Mesmo assim, minha cidade tem muita beleza!”



Poemas
Jovens Poetas de 13 a 15 anos

36



37

ANA LUÍSA MIGUEL PATERNO LIMA
SEMPRE EM MOVIMENTO

“São Paulo, 
Metrópole querida!
Multifacetada, 
Me diga por que não para. 

Mesmo quando tudo se apaga, 
Brilham ainda seus faróis, 
Brilha a esperança de milhares...
Você não para.

Se tudo murcha, 
Florescem ainda seus museus, 
Desabrocha a cultura diversificada de um povo...
Você não para.
 
Se tudo morre, 
Você ainda vive, 
Você traz a vida! 
Você não para. 

São Paulo, cidade minha, 
Por favor, eu lhe peço: não 
pare nunca!
Brilhe, floresça e viva! 
Viva sempre em 
movimento.”
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“Gloriosa São Paulo, 
Com suas ruas sempre lotadas.
Gloriosa São Paulo,
Com pessoas indo e vindo, sempre tão atrasadas.

A mais querida metrópole do Brasil.
Mesmo sem ser a capital, 
Ouso dizer que esta cidade 
É o núcleo de um país tão maternal.

Ó, minha grande São Paulo, 
Cheia de diversas beldades. 
Com uma rica tradição, 
Tu és símbolo de diversidade.

Ó, gloriosa São Paulo, 
Importante para mim e para meu belo país. 
Afirmo, morando em São Paulo: 
Não há dúvidas, sou feliz.

CAMILLY NICOLE SALVADOR  
BRAGA GOVEIA
GLORIOSA SÃO PAULO

Dentre as cidades mais populosas do mundo, 
Aqui não me sinto só, 
Pois estou na grande São Paulo 
E de quem nunca veio aqui apenas tenho dó.

Enaltecê-la seria pouco 
Para homenagear sua grandiosidade. 
Ah, minha grande São Paulo, 
Para mim, tu és a melhor cidade!”
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CARLOS ALBERTO SERAFINI 
TEXEIRA NETO
O QUE É SÃO PAULO?

“Sampa, Sampinha, Pauliceia ou Terra da Garoa,  
É assim que chamamos a nossa ‘véia’ coroa. 
Beirando cinco séculos de existência, 
Manifesta, assim, a nossa essência. 

Cidade que nunca dorme, 
Nunca desliga. 
Vida noturna agitada, 
Frenética e criativa. 

Capital da cultura e gastronomia. 
Com museus, salas de cinema e várias galerias, 
Sampa é dos geeks e nerds. 
O número de aficionados só cresce!

Maior centro de compras do país,
O endereço mais charmoso 
É a Rua Oscar Freire, 
Mas também tem a 25 de Março aqui! 

São Paulo é uma metrópole multifacetada, 
Arquitetada através da cultura e da risada. 
Comparada até mesmo com a Vancouver, 
do Canadá, 
Ela é linda, vai, não dá para negar!”
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“Quando falamos de grandes cidades, 
Pensamos em prédios, fumaça e poluição. 
Tudo o que precisamos 
É ter um pouco mais de noção.

Toda essa poluição 
É culpa da nossa população, 
Mas poucos dão uma pequena contribuição 
Para essa horrível situação. 

Nessa situação, 
Precisamos ter afeição, 
Pois toda essa poluição 
Danifica nossa nação.”

EDUARDA DELLA VALLE
AH, SP
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FERNANDO ANGELIS DE SOUZA
A MINHA CIDADE

“São Paulo,
A grande cidade.
Cidade de trabalhadores
E batalhadores,
De muitas histórias interessantes
E lugares importantes.

Tem muitos comércios
Para você comprar o que quiser
E lugares para visitar, 
Tipo a Praça da Sé
Ou algum outro lugar.
Tem muita coisa, de verdade!
Quer se sentir no Japão? 
Tem a Praça da Liberdade!

Tem miséria, como não?
Mas também tem um povo com muito 
amor no coração!
Alegria e esperança 
Se juntam como numa dança.
Cidade de empresas,
Queremos que a cada dia mais ela cresça.

Cidade de vários ares
E de pessoas de vários lugares.
Tem do Nordeste,
Sul, Centro-Oeste...
É gente de tanto lugar!
Tem de outros países, também, é só notar.
São de muitos lugares, dá para perceber,
Um dos motivos para a cidade crescer!”



42

GIULIA CRISTINA ELEFITT DA SILVA
SAMPA DO CORAÇÃO

“Estou aqui com a intenção de fazer um poema,
Em que falarei sobre uma cidade populosa.
Só de morar nela,
Me sinto vitoriosa. 

São Paulo, um lugar com muitas coisas.
Pessoas andam para lá e para cá.
Natureza correndo perigo,
Mas tem passarinhos a cantar. 

Não vejo a necessidade de confusões.
Mulheres lutam pelos seus direitos,
Violência não acaba 
E jovens pulam de parapeitos...

A comida, às vezes, não marca presença,
Mas cadê o presidente? 
Ele poderia ao menos se preocupar 
E saber o que a gente sente. 

Basicamente, é isso.
Nossa cidade precisa de atenção,
Porque quem vive nela 
Guarda ela no coração.”
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GREGÓRIA L. PEDROZO 
A GRANDE SÃO PAULO

“A cidade que nunca dorme, 
A cidade que a todos acolhe. 

A cidade onde há diversidade 
E que nos traz várias amizades. 

O lugar onde tudo é possível, 
Mas também há conflitos. 

Uma cidade grande 
Que muitas coisas abrange. 

Diversas culturas, músicas e danças
Que nos trazem esperança.”
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IASMYN SANTANA  
PEREIRA BARBOSA
SÃO PAULO

“Tudo está parado.
Por ora, acabou a agitação.
Ruas se encontram vazias,
Existe um clima de solidão.

Estamos confinados em casa
E a cidade respira ar puro.
Os passarinhos não sentem mais medo
E pousam em cima do muro.

Esta metrópole, que amamos
E aprendemos a respeitar
Por tudo que oferece,
Vamos sempre admirar.

No Centro, bairros ricos
E a grande correria.
Do outro lado, povo esquecido,
Povo da periferia.

São Paulo, uma mistura,
Traz consigo muita gente.
Mesmo com os seus problemas,
Saibamos viver contentes.”
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“Eu moro em São Paulo 
Desde que nasci, 
Vivo com a minha família 
E, assim, sou feliz. 

Conhecida pelas avenidas, 
Mas também pela poluição, 
Pelas suas grandes empresas 
E pela quantidade de lixo no chão. 

Meus pais brincavam na rua, 
Podiam ir ao pancadão. 
Não tinha problema andarem sozinhos, 
Iam todo dia na casa do João. 

Hoje em dia, não se pode sair sozinho, 
Mas tudo bem se você for menino. 
Se for sair com o celular na mão, 
Tome cuidado com o arrastão. 

Mas ainda tenho esperança 
Em uma cidade sem poluição, 
Sem goteira na casa da Maria 
E com comida na casa do Pedrão.

Onde as mulheres possam andar 
sozinhas, 
Com a certeza de que voltarão bem 
para casa. 
Onde reine o respeito 
E os sonhos não acabem.”

INGRID HORA
ESPERANÇA NA CIDADE
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JULIA ALMEIDA NASCIMENTO 
SÃO PAULO

“São Paulo do meu amado Brasil,
Com certeza, te amo mais de mil!

Nesta cidade eu nasci e estou vivendo.
Continuar morando aqui é o que estou querendo!

Nesta terra querida, vem gente de todo lado.
Logo que chegam à cidade, vão ficando apaixonados!

São Paulo é tão importante que atrai o mundo inteiro.
Por isso que sou feliz, por ser uma brasileira!”
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JULIA DA CONCEIÇÃO SILVA
SÃO PAULO É

“É cultura,
É arte,
É uma dualidade...

É onde o cheiro e a paisagem cinza dos prédios 
Contrastam com os edifícios novos e velhos.
Lugar de possibilidades,
Esta é a minha cidade!

Onde há correria e agitação,
Com um pouco de amor e compaixão.
Onde a história e a tecnologia 
Andam juntas, na mesma sintonia.

Em suas praças e ruas,
Há variedade de danças e músicas.
Em ritmos e etnias,
São Paulo traz consigo sua poesia.”
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“São Paulo, capital, 
Cidade acolhedora. 
Para muitos que aqui vivem, 
Uma terra muito boa. 

São Paulo, capital, 
Uma cidade industrial 
Com pessoas muito boas 
E cheias de alto astral. 

São Paulo, capital, 
Uma cidade acolhedora, 
Também conhecida 
Como terra da garoa. 

Uma coisa muito chata 
Está acabando com a gente, 
Um tal de coronavírus
Faz a gente ficar doente. 

Por favor, fiquem em casa, 
Atendendo às recomendações. 
Para evitar o vírus, 
Evitem aglomerações. 

É melhor ficar em casa,
Pelo bem de todo mundo, 
Para que logo
Possamos ficar juntos.”

KAIKY GOMES DE ARAÚJO
SÃO PAULO, CAPITAL
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“São Paulo, a cidade que não para.
Relatório para enviar, trabalho para concluir...
Calma, falta tempo para amar!
Para alguns, o emprego é mais importante. 
Tudo bem, pode ir! 

A cidade agitada. 
Espere aí, vamos dar uma acalmada!
Já parou para pensar quando tudo isso vai acabar? 
É pressão no trabalho, é pressão para todo lado! 

São Paulo, a cidade sem cor. 
Ou sua cor é cinza? 
Todo mundo esconde sua dor. 
Escreva o que sente, vai que melhora... 

O amor colore a terra da garoa,
Mas, aqui, todos se magoam. 
Colore com tinta esse muro cinza 
Ou devo chamá-lo de vida? 
Paulista ou paulistano, a gente 
segue andando...”

LEILA LANZONI MENZEL
MURO OU VIDA CINZA?
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LUIZ RODRIGUES PEREIRA DA SILVA
SÃO PAULO GIGANTE

“Ó, minha São Paulo,
Metrópole das nações,
Tu tens o poder triunfante
De prender os corações.

Vinte e cinco de janeiro,
Data que ficou na história
E, por um povo hospitaleiro,
É festejada com glória.

A tão famosa garoa,
Na penumbra da cidade,
Vai molhando a terra boa
Com gotinhas de saudade.

Ó, metrópole querida,
Amada por todos nós!
A tua fama é conhecida
E como cresce veloz!”



51

MARIA CLARA FERNANDES BESSA
MINHA QUERIDA CIDADE

“São Paulo, 
A cidade onde vivo, 
Tem lindos e altos prédios 
Que, de longe, são vistos. 

São Paulo, a cidade onde vivo. 
Seus belos pontos turísticos 
Conquistam o coração 
De quem a cidade visita.

Mas, mesmo com todas as suas belezas, 
A cidade guarda uma tristeza: 
A poluição que está ao nosso redor 
A cada dia fica pior. 

Mas, se olharmos por outro lado 
E esquecermos a parte ruim, 
Vamos ver os belos parques 
Que São Paulo tem, enfim!”



52

“Cidade de São Paulo, 
Onde há alegria, 
Onde fica o Masp, 
Maior museu de arte da América Latina. 

São Paulo, terra da garoa, 
Onde uma hora tem sol 
E outra tem chuva, 
Onde está tudo numa boa. 

Conhecida pelos estrangeiros, 
São Paulo é onde se conquista seus direitos. 
São Paulo, cidade da riqueza, 
Onde se encontra o maior museu dedicado à língua portuguesa. 

MARIA EDUARDA DE FREITAS PINTO
SÃO PAULO, A CIDADE



São Paulo, grande estrutura, 
Onde nós, jovens, necessitamos de mais cultura. 
São Paulo, uma terra gostosa, 
Onde se encontra o Parque Ibirapuera, junto à nossa flora. 

São Paulo, cheia de conquistas, 
Aqui nós encontramos a Avenida Paulista.
Bem, é o que eu digo: São Paulo, bela história, meus amigos! 
Mas cada lugar tem seus altos e baixos, aí não para!

Queremos igualdade, queremos cultura; 
Queremos jovens bem sucedidos na vida adulta; 
Queremos mais acesso a empregos no extremo Leste; 
Queremos o que nos devem!

São Paulo ficará melhor com tudo acertado e concertado. 
São Paulo, a cidade 
Onde só queremos mais cultura, educação e aceitação... 
Onde só queremos a igualdade!”
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“São Paulo é minha cidade,
Onde moro e sou feliz,
Mas quando falam mal dela,
Com certeza, eu fico por um triz!

Arranha-céus, pedestres, correria...
Digna de uma grande população,
Mas que, infelizmente, está ameaçada
Por esta pandemia. Que confusão!

Aqui, vemos de tudo!
Esperançosos para encontrar riquezas,
Vivendo e sobrevivendo,
Acreditando que a vida é uma beleza.

São Paulo, terra da garoa.
Cidade com grande coração
Pede a todos: cuidem de quem amam,
Para ajudarmos toda a nação!”

MARIA ISABEL GARCIA DA SILVA
MINHA TERRA DA GAROA
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“São Paulo é lugar de gente 
Que transcreve suas loucuras, formais e cotidianas,
Daqueles seres que entendem de humanas.
São Paulo, Terra natal de ‘seu’ Paulo,
Que nasceu na capital.

Seus desabafos soam como uma flecha 
Que é apontada sem caminho, vagando até que lhe ouçam.
Mas ousa, ousa discordar.
A flecha logo é apontada para seu pescoço 
E você já sabe no que dá.

São Paulo é lugar de gente impaciente,
Mas também é lugar de mãe de sangue, peito ou cabeça.
Não há o que ela meça para te fazer feliz.
São Paulo é teto, mas fica esperto!
Pega a sombrinha, que é terra da garoa e esta vem à toa...”

NOEMY ALVES DOS SANTOS
SAMPA DE GENTE



56

“Cidade de São Paulo,
Cidade populosa.
Cidade de força e fé,
De um povo dedicado.

Um povo persistente,
Em meio às dificuldades,
Cresce das cinzas
E por nada desiste.”

PAULO DA SILVA MELO
SÃO PAULO, CIDADE FORTE
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“Balões sobrevoam São Paulo,
Que os recebe de braços abertos.

Como pipas soltas no ar,
Eles sobem bem alto, 
Colorindo o céu ao passar. 

São Paulo, tão cheia de vida e movimentos
Como um formigueiro. 

Cheia de lugares e pessoas de todo o mundo, 
Uns para morar outros para visitar...
Um vai e vem maluco.

Mas visitar de carro, avião ou navio? 
E por que não visitar de balões?”

PEDRO HENRIQUE SOUZA SILVA
BALÕES DE SÃO PAULO
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“Então, esta é a cidade! 
Linda e cheia de vida, 
Tal como os outros disseram 
Para incentivar minha partida. 

Agora, cheguei aqui 
E vejo tudo diferente. 
Eu vejo o caos 
E um mundo inconsequente. 

Mas, apesar de tudo isso, 
Desse caos e destruição, 
Ainda temos gente 
Com amor no coração. 

PIETRA SEVERIANO SOARES
BERÇO DO CAOS

A cidade transformadora, 
Berço do caos e da alegria,
Cidade de pedra 
Que é colorida. 

A grande São Paulo te liberta, 
Lugar para você não vai faltar. 
Mas, mesmo com tanta liberdade, 
Tem que ter coragem para se encontrar.”
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“Zona Sul de São Paulo,
Minha região.
Desde a minha infância,
Vivo no Capão.

Tanta cultura 
E diversidade,
Gente por todo lado
E de todas as nacionalidades.

Uma das maiores do mundo,
Minha cidade grande.
Sentimento profundo,
Um amor gigante.

Em meu peito,
Coração bate forte.
Sou paulistana 
E serei até a morte.”

REBECA JAZZ BERNARDO CRISPIM
PAULISTANA
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“A cidade agitada,
Bonita e descompensada,
Tem a parte pobre
Que, às vezes, 
Passa fome
E a parte rica
Que é metida a besta e egoísta;

Tem as crianças
Que estudam 
E aproveitam a infância;
Tem os adultos
Que trabalham e vivem num mar
De dívidas e contas a pagar;

SOFIA NUNES DE FREITAS
SAMPA

Tem os bandidos
Que só sabem pegar o ‘dindin’
Suado dos outros
E tem os velhinhos
Que vivem sorrindo,
Com seus cabelos branquinhos.

Hoje, estamos todos bem juntinhos, 
Dentro de nossas casas, 
Sem saber quando vamos voltar às ruas.

Vamos, juntos, também torcer
Para voltar à nossa cidade
Bonita, agitada e descompensada
Porque é isso que nos faz feliz!”



61

“Lugar onde se pode crescer, 
Correr, brincar e até aprender. 
Lugar onde se tem amor no coração. 
Em toda a cidade, permanece a compaixão. 

Aqui, onde eu moro, é tudo uma beleza, 
Não existe ódio e nem tristeza. 
Nessa pandemia que estamos a combater,
Vamos criar a cura, esse vírus vamos deter!”

VINÍCIUS W. CASSIANO 
A CIDADE DE SÃO PAULO
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“O céu cinza se faz presente 
No cotidiano desta imensa cidade,
Repleta de cores, sabores e amores. 

As chuvas lavam as ruas 
Num final de tarde qualquer... 
A cidade na qual, em um dia,
Podemos passar por todas as estações,
Sejam climáticas ou de metrô. 

As filas fazem parte da rotina de um paulista 
Que lê o jornal, sempre na companhia de um café,
Num boteco de esquina.”

YOLANDA CRISTINA AZEVEDO  
ALVES DANTAS
UM DIA, VÁRIAS ESTAÇÕES
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