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são remano
A resistência cultural do São Remo Lado B
Frente ao desmonte do Circo Escola, trabalho do coletivo segue independente de editais

Natane Cavalcante
Vitor Cavalari

O Coletivo São Remo Lado B é 
uma iniciativa cultural que tem 
como objetivo potencializar ta-
lentos ocultos do território por 
meio de oficinas de música e dan-
ça. Com o fechamento do Circo 
Escola da São Remo, iniciativas 
como essa ganham ainda mais re-
levância ao proporcionar cidada-
nia, cultura e inclusão social.

Dentro do São Remo Lado B há 
oficinas de música: percussão, 
violão, piano, canto e cursos de 
MC e DJ. E, também, aulas de ca-
poeira e de dança. Quem articula 
essa iniciativa é o produtor musi-
cal Robson BZK, que atua na GR6 
3.1, uma das principais produto-
ras de funk de São Paulo. “Nós, 
como coletivo, queremos ajudar 
jovens talentos a se desenvolve-
rem por meio de incentivos cul-
turais”, comenta.

 Projetos como o São Remo Lado 
B são resistência cultural fren-
te ao desmonte do Circo Escola. 
De acordo com Robson, o fecha-
mento do espaço piorou o déficit 
já existente nas atividades de cul-
tura e entretenimento da comuni-
dade. Ele afirma: “neste momen-
to, estamos empenhados na luta 
pela reativação do Circo Escola”. 

Em suas redes sociais, o Coleti-
vo aborda a situação atual do Cir-
co Escola e incentiva mobilização 
das pessoas por meio de abaixo-
-assinado (https://bit.ly/3bcS354) 
para reabertura do espaço; tam-
bém levantam a hashtag:  #volta-
circoescolasaoremo. 

O produtor cultural acrescen-
ta ainda que “No Coletivo São 
Remo Lado B, não estamos em 
contato direto com o público de-

Oficina musical organizada pela equipe do Coletivo São Remo Lado B
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“Nós, como coletivo, queremos ajudar 
jovens talentosos a se desenvolverem 

por meio de incentivos culturais”
ROBSON BZK,

ARTICULADOR DO SÃO REMO LADO B

Escola de samba se mobiliza em projeto social
Luiz Attié

A Acadêmicos do Butantã está 
com um projeto de arrecadação de 
orelhinhas de latas. Por ser uma 
ação que pode acontecer respeitan-
do o distanciamento social, a escola 

de samba está contando com a co-
laboração de quem puder para do-
ação dos lacres das latinhas. O tra-
balho social troca as orelhinhas 
arrecadadas por cadeiras de ro-
das para a doação e, em 2020, con-
seguiram ajudar catorze pessoas 

que precisavam desse equipamen-
to. Para contribuir, basta juntar e 
guardar os lacres em uma garrafa 
PET e, quando for possível, levar 
para um dos pontos de coleta, por 
exemplo, a casa da Dedeira. Ela 
avisa como é importante espalhar 

a notícia desse projeto. O ende-
reço para a coleta é Avenida São 
Remo, Viela do Leite, 225. Para 
mais informações, é possível fa-
lar também com o Cristiano, par-
te da diretoria da escola, no nú-
mero (11) 94712-3391.

Programa VAI: 
como ter acesso 

ao benefício
 O Programa para a Valo-
rização de Iniciativas Cul-
turais (VAI) foi criado em 
2003 para apoiar finan-
ceiramente coletivos cul-
turais da cidade de São 
Paulo, em regiões com 
precariedade de recursos 
e equipamentos culturais.
 Organizado em duas mo-
dalidades, o edital con-
templa grupos de jovens 
iniciantes e grupos de jo-
vens e adultos com expe-
riência comprovada de no 
mínimo dois anos. 
 Desde que foi criado, o 
Programa já financiou 
mais de 600 projetos pela 
cidade. A seleção é anual 
e o projeto deve ser apre-
sentado por escrito e ex-
plicar: qual o nome do 
grupo, quais serão as ati-
vidades, como elas se de-
senvolverão, quanto será 
necessário para isso, qual 
o tempo de execução, 
onde se realizarão, qual o 
histórico do grupo e quem 
são seus integrantes. 
    Esse processo de trans-
crever a ideia em projeto 
escrito pode ser pouco fa-
miliar para a maioria das 
pessoas. Por isso, aos inte-
ressados em concorrer ao 
edital há um guia que de-
talha os passos para for-
matação do projeto dis-
ponível em: (https://bit.
ly/3u0SEzx).

vido à pandemia. Mas é possível 
acompanhar nossas atividades 
pela nossa página (https://www.
facebook.com/saoremoladob)”.

Outro projeto de BZK foi con-
templado pelo edital entre 2018 e 
2019: denominado Projeto Xodó, 
resgata a cultura nordestina por 
meio de oficinas culturais de 
dança e música. No entanto, em 
2020, o Coletivo São Remo Lado 
B não conseguiu o apoio do Edi-
tal. “Nós buscamos os editais e 
outros incentivos, mas nosso tra-
balho comunitário continuará in-
dependente disso” destaca, BZK.

Com a ajuda de outro coleti-
vo articulado por BZK, voltado 
à produção musical, dois mo-
radores da comunidade assina-
ram com a empresa GR6: MC 
Cs e Uées. Robson comenta que: 
“esses jovens talentosos não po-
dem pagar por uma boa produ-
ção musical, muito menos ter 
seu trabalho nas plataformas de 
streaming, com a qualidade que 
o mercado pede, e é nesse senti-
do que queremos ajudar”. Para o 
futuro, o objetivo do produtor é 
continuar incentivando e produ-
zindo artistas da São Remo. 


