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Lanchonete<>Lanchonete é um espaço dedicado a atividades culturais para 

crianças e jovens no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, desde o início de 

2017. É um lugar inusitado em seu modo de funcionar permanentemente 

de portas abertas no térreo de um sobrado que abriga também uma galeria 

de arte contemporânea,1 na rua Sacadura Cabral, no tradicional bairro re-

sidencial da área portuária do Rio de Janeiro. Em plena área estigmatizada 

como violenta e supostamente necessitando ser “revitalizada”, no contexto 

do projeto Porto Maravilha, e em seu recente percurso, o espaço conjuga 

hospitalidade e comensalidade, exemplificando um modo de resistir às ex-

propriações socioculturais na cidade.

Para funcionar com respeito e delicadeza numa cidade excludente, manten-

do o fluxo aberto aos vizinhos, majoritariamente pessoas com difíceis traje-

tórias de vida e de baixa renda, a artista Thelma Villas Boas – idealizadora, 

ativadora e coordenadora do espaço – emprega seu “saber fazer” culinário 

e congrega artistas e professores para realizarem atividades diárias que se 

expandem para as calçadas contíguas. 

O presente capítulo é perpassado por relatos da artista e pela minha vivência 

pessoal no lugar, ao longo de 2017, como professora de uma disciplina do 

mestrado em Artes, ministrada coletivamente e ao redor da comprida mesa de 

madeira do espaço, a partir do convite da coordenadora, seguindo a premis-

sa de experimentar novos formatos de aprendizado aberto a todos. Deixo de 

lado, propositalmente, os detalhes do funcionamento da galeria de arte Sara-

1 O sobrado era ocupado desde a década de 1980 por uma gráfica no térreo e por uma “casa de cômodos” 
no primeiro e segundo andares ao quais se tinha acesso por uma escada lateral independente. De 2011 a 
2014, o espaço do mezanino pertencente ao mesmo proprietário do térreo era utilizado por um escritório 
de arquitetura. No início de 2015, após uma disputa pela renda dos cômodos alugados ocorreu um incên-
dio iniciado nos cômodos, danificando toda a estrutura do sobrado que, apenas em 2016, seria reutilizado 
para novas gráficas no térreo, estoque de maquinário e finalmente para abrigar no mezanino o início da 
galeria de arte “Saracura”, gerida por um grupo que engloba um dos arquitetos do escritório anterior e 
que também é parente do dono da gráfica original. Em 2017, manteve-se isolada a antiga escada para os 
andares uma vez que a proprietária permanece sem realizar reformas no imóvel após o incêndio. 

cura para esboçar impressões frescas sobre esse espaço que gira em torno da 

comida, como assume o nome escolhido.

MoNtaNdo a MeSa

Lanchonete<>Lanchonete surgiu como proposição para uma “ocupação” 

temporária feita pela fotógrafa Thelma Vilas Boas que havia primeiramente 

chegado ali por meio da galeria de arte Saracura que se instalara em mea-

dos de 2016 no mezanino do mesmo sobrado. Como artista selecionada por 

uma convocatória da galeria, Thelma propôs, como resultado de sua vivên-

cia no lugar, uma ação instalativa no espaço público da rua Sacadura Cabral, 

desejando alcançar a comunidade a seu redor. Anteriormente, ela já havia 

promovido cafés da manhã com encontros e conversas dentro do espaço 

pioneiro de residência artística Capacete, na Glória, numa iniciativa conhe-

cida como La Boca. Dessa vez, ansiava por levar a refeição para fora do espaço 

delimitado e conhecer diretamente a vizinhança, coisa que a galeria em si 

não conseguira fazer. Assim, reutilizando tijolos encontrados e material res-

tante de obras urbanas no bairro, a artista montou um fogão improvisado 

para servir sopa e refeições à noite na esquina oposta, atraindo moradores 

e trabalhadores da área, durante 45 dias, no segundo semestre de 2016. Na 

ocasião, o que era ainda um contato pontual com os vizinhos intensificou-se 

e desencadeou uma curiosidade e diálogo maiores com os coordenadores da 

galeria. Na época das sopas servidas na calçada, relata Thelma, via-se a pre-

sença da diversidade social da área, inclusive com a presença dos moradores 

de rua usuários de crack, que em breve iriam ser removidos,2 no momento 

da inauguração das linhas do VLT. 

No início de 2017, buscando diversificar as interações com os vizinhos do 

bairro, a equipe da galeria ao mesmo tempo suscitou e acolheu o desafio 

2 Em 2009, foi criada a Operação urbana consorciada da área de especial interesse urbanístico da região 
portuária do Rio de Janeiro, visando à implementação do projeto “Porto Maravilha”, tendo como argu-
mento a adequação da cidade aos grandes eventos que ocorreriam aqui: a Copa do Mundo e os Jogos 
Olímpicos. Por meio do Projeto de revitalização, formaram o núcleo das operações os bairros Saúde, 
Gamboa, Santo Cristo, Caju, São Cristóvão e Centro. Além desses, afetou também o bairro da Saúde o 
projeto “Porto Olímpico”. No contexto dessas operações, a rua Sacadura Cabral foi canteiro de obras 
para a instalação do novo transporte, o VLT. O cunho especulativo e expulsório elitista daquele alegado 
interesse das operações foi detalhadamente denunciado nos dossiês do Comitê Popular da Copa e das 
Olimpíadas “megaeventos e violações dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro”, disponíveis em: <ht-
tps://comitepopulario.files.wordpress.com/2014/06/dossiecomiterio2014_web.pdf> e <https://www.
youtube.com/watch?v=it-bdOXxqI4>.
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Evento na 
Lanchonete 
< >Lanchonete. 
Thelma Villas 
Boas, 2017.

A Lanchonete 
< >Lanchonete. 

Thelma Villas 
Boas, 2017. 

da proposta de Thelma de transformar o que eram uma garagem-depósito 

e uma gráfica no térreo do sobrado, em um espaço voltado para servir re-

feições à comunidade, ao mesmo tempo criando uma série de atividades 

cotidianas com crianças e jovens da localidade. Misturando cursos, ofici-

nas, debates de arte, aulas de artesanato, vivências de ioga e uma incontável 

gama de momentos compartilhados gratuitamente, o espaço funciona em 

horários e ritmo independentes da agenda da galeria à qual está ligado por 

uma escada. 

Graças ao engajamento e funcionamento da Lanchonete, uma surpresa para 

o que seria experimental, houve um maior afluxo cotidiano de muitas crian-

ças, fato que não era exatamente previsível e que apontou aspectos dos ar-

ranjos diários específicos do perfil das famílias do bairro: ritmo de trabalho 

e condições de saúde e moradia que acarretam pouco tempo disponível e 

uma autonomia precoce nas crianças, que tampouco contam com escolas de 

horário integral. De fato, a acolhida ofertada pela Lanchonete alicerçou fre-

quência e demandas cada vez mais diversificadas por parte das famílias do 

entorno. Missão social se mesclou ao desafio, com a premissa de praticar arte 

questionando o lugar de autoridade. 

Foi assim que, reconhecendo o papel cotidiano da experiência da Lancho-

nete, um grupo ligado ao Goethe-Institut concedeu um apoio provisório 

ao espaço, incluindo-o em um grupo de três projetos no Rio de Janeiro que 

lidavam com problematizações a partir de eventos competitivos como as 

Olimpíadas. Embora pontual, o apoio concedido dentro do leque dos “Jogos 

do Sul”3 simbolizou um primeiro momento de reconhecimento da iniciativa 
da artista que gere o espaço, arcando sozinha com o aluguel dos 30 m2 do 
térreo do imóvel. 

deSaFioS e belezaS

Indagada sobre o que a motivara a levar adiante o que foi pensado inicial-

mente como uma ocupação experimental temporária, Thelma nos escreve:

É muito belo entender os processos de subjetividades serem transfor-

mados e compostos por um espaço de 30 m2, dentro desse espaço da 

cidade, que, mesmo em sua microescala, elabora outras concepções  

de coletividade e que poderia apontar para outras comunidades. E, 

com isso, dar-se conta do quanto a prática no campo da arte pode 

produzir mudanças em campos sociais. 

Vários são os vizinhos da área que foram se aproximando, seja por intermé-

dio dos filhos seja pela curiosidade e simpatia pela constante hospitalidade 

da porta aberta, na rua Sacadura Cabral. Donos de comércio são simpa-

tizantes, apoiadores e protetores: a lan house na viela próxima, a casa de 

material de construção que cede serviços de encanador, donos de estaciona-

mento, um velho morador da comunidade, trabalhadores do Hospital dos 

Servidores e outros. Nas possíveis parcerias para desdobramentos culturais 

3 Exposição, jogos-criação e conferência, “Jogos do Sul” é um projeto composto por várias etapas, no 
contexto dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, tendo sido desenvolvido pelo Goethe Institut 
e pela Agência alemã de cooperação internacional (GTZ, na sigla em alemão). Os Jogos Olímpicos e os 
Paralímpicos têm por meta a integração de todos os continentes e países que se propõem a um encon-
tro pacífico, embora enfoquem, na maioria das vezes, a competição e o esporte de alto desempenho. O 
projeto Jogos do Sul pretende abordar os valores do esporte para além do caráter competitivo do mesmo. 
Ver: <https://www.goethe.de/ins/br/pt/kul/sup/sds/entrevistas.html>
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e educativos estão também a Caixa Econômica Federal, a Escola Estadual 

Darcy Vargas, o Museu José Bonifácio, o Instituto de Pesquisa e Memória 

Pretos Novos, o Atelier Sanitário, a Fundação Darcy Vargas, o Museu de Arte 

do Rio — MAR e muitos outros. 

Dentre os potenciais para um futuro próximo, a Lanchonete<>Lanchonete 

poderá abrigar uma “escola através do corpo que tem fome — pensando a 

comida como ponto de partida para toda a investigação de diferentes áreas 

do conhecimento”. 

Embora para quem chegue desavisado o quadro geral socioeconômico da 

região portuária e a visível presença prepotente das forças policiais repres-

soras nas ruas e calçadas do bairro da Saúde e dos morros adjacentes, além 

da precária rede de infraestruturas (que causou um alagamento na L<>L), 

seja desalentador, na perspectiva de Thelma, o único obstáculo diz respeito 

à sustentabilidade financeira das atividades e poderá ser contornado por es-

tratégias criativas e coletivas. No atual formato dos famosos editais públicos 

municipais ou estaduais, pouco apoio é reservado aos novos formatos expe-

rimentais. Por sua vez, as grandes fundações privadas atuam exigindo garan-

tias e currículos maiores do que um projeto recente possa comprovar, além 

de exigirem aportes vultuosos de outros parceiros e a formalização de “razão 

social”, pessoa jurídica... as famosas “matrículas” comprobatórias. Formatos 

experimentais em confronto usual com os tradicionais e engessados modi 

operandi institucionais. 

No período de menos de um ano de vida, a equação financeira foi similar 

a um trabalho de aposta pessoal no projeto, em que as atividades são fei-

tas voluntariamente por profissionais, e o custo mensal ainda é arcado, em 

cerca de 90%, por Thelma por meio das refeições que contam com chefs 

convidados nos eventos da galeria Saracura, quando o afluxo no sobrado é 

multiplicado.

Para aFetar o corPo coM FoMe Na laNchoNete<>laNchoNete

Apesar dos previsíveis obstáculos para o diálogo entre projeto experimental e 

estreiteza institucional é preciso olharmos a missão que é de fato motivadora 

e gera os afetos e vínculos no espaço. Podemos e devemos prestar atenção ao 

“corpo com fome”; voltar ao que Paulo Freire alertava sobre educar e trans-

mitir, atentar ao perfil e histórias daqueles que lá entram para aprender ou 

passar seu tempo em grupo. Assim, Thelma nos conta de dificuldades outras, 

mais subjetivas como “as crianças que chegam muito corroídas pelas institui-

ções, ou machucadas pela violência, a fome que sentem e a falta de segurança 

do bairro”. Nesse sentido, há na iniciativa muito ímpeto afirmativo e enco-

rajamento do grupo voluntário numa expectativa de suplantar uma “fome” 

atávica, não só de alimentos mas de atenção cuidadosa, tanto vinda da esfera 

privada quanto da esfera governamental: “Com recursos, os materiais neces-

sários para as atividades serão providenciados de acordo, e as questões que 

se apresentarem ao longo do ano serão desafios que enfrentaremos com a 

mesma alegria e disposição de sempre.”

Evento na 
Lanchonete 
< >Lanchonete. 
Thelma Villas 
Boas, 2017.

A Lanchonete 
<>Lanchonete. 

Thelma Villas 
Boas, 2017. 
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Em situações anteriores, analisei o modus operandi de coletivos de produto-

res e agentes culturais em subúrbios de Paris, do Rio de Janeiro e em uma 

área gentrificada de Londres que, congregando moradores e artistas com uma 

frequência que escapa àquela do alienante “espetáculo” anunciado por Guy 

Debord, inventam modos de hospitalidade. Pensando em hospitalidade por 

meio de um conjunto de noções propostas pelo filósofo Emmanuel Lévinas, 

como o respeito ao outro, o acolhimento do “estrangeiro” e o encontro com a 

alteridade, que pode ser a alteridade-excentricidade do artista, a especificida-

de do morador que não gosta de arte contemporânea, a recusa  das famílias 

em frequentar um novo lugar em seu bairro, vejo a Lanchonte<>Lanchonete 

como um deflagrador ético, social e estético, resistente e inventivo. 

Vislumbramos a possibilidade de autonomia e os argumentos dos atores so-

ciais e artistas que resistem de modo singular à “instrumentalização”, pelo fato 

de suas ações se darem em espaços não espetaculares e agirem coletivamente. 

O hospitaleiro aqui é resultado do atento e persistente tecer de Thelma, que 

se engendra tanto como bagagem do fazer culinário como de sua carreira 

como fotógrafa. 

Seu tempo lento opera nas atividades artesanais com as crianças da região, no 

olhar e no cuidado das feridas físicas e emocionais; oferecer alimento e ame-

nizar a fome. Podemos lembrar outra proposta de espaço alimentar que foi 

aquela feita pelo artista Gordon Matta Clark, em Nova York, em 1969. Food 

seguia a inquietação do artista que havia iniciado estudos de Arquitetura e 

abandonado para seguir sendo artista. Food tinha como proposta ser um lu-

gar de encontro e de servir comida como argumento para conversas cidadãs, 

um espaço onde se deixavam de lado as “credenciais” artísticas. 

A palavra de ordem que mobiliza é “Urgência”. Se os moradores do bairro 

podem ser chamados de homens lentos, ou exatamente por eles estarem nas 

características relatadas por Milton Santos (1994), como pertencentes ao 

espaço opaco contrastante ao espaço luminoso, a Lanchonete “corre contra 

o tempo”, o tempo de muitos anos em que se sobrevive com o mínimo de 

comida, o mínimo de serviços públicos etc. Ao mínimo de segurança e de 

horizontes na vida, a Lanchonete responde com o inusitado e com a gene-

rosidade.

Ao resistir pelo afeto diário na comensalidade e na tessitura dos laços com 

agentes sociais locais, na vizinhança, fazendo da comensalidade o princi-

pal momento para a troca de ensinamentos, Thelma nos remete à forma 

de transmissão de uma língua. É instigante e desafiador pensar em como 

atualmente trazer para perto sabedorias e histórias de outros, assim como 

queria indicar Davi Kopenawa ao antropólogo Bruce Albert, seu mediador 

para vários relatos ao longo de décadas, editados no livro A queda do céu: 

Se lhe perguntarem: ‘Como você aprendeu estas coisas?’, você respon-

derá: ‘Morei muito tempo nas casas dos Yanomami, comendo sua co-

mida. Foi assim que, aos poucos, sua língua pegou em mim. Então, 

eles me confiaram suas palavras porque lhes dói o fato de os homens 

brancos serem tão ignorantes a seu respeito (KOPENAWA e ALBERT, 

2010, p. 64). 

O que iremos saber com o tempo é de que modo o estar junto, permanecer 

junto e “pegar a língua” através da comida, como diz Kopenawa, ao longo dos 

dias, num tempo lento ao redor da mesa e das atividades, poderá continuar 

resistindo à cidade “negocial”, que retira dos habitantes o direito à criação ou 

expulsa muitos não criativos.4 

A comensalidade que instaura um tempo lento na Lanchonete se deve tanto à 

configuração do espaço como ao leque de atividades promovidas e da aten-

ção ao outro. Como enfatizam Lévinas e Derrida, a hospitalidade radical é 

praticada pelos nômades com suas cabanas no deserto que, mesmo sob um 

teto frágil, oferecem chá e refeição ao aventureiro. Na Lanchonete, atravessar 

a soleira, que é parte do bairro da Saúde, perpassado por adversidades, im-

plica experienciar uma possibilidade de relação com o “porto” carregado da 

memória de escravos que chegavam ali perto, no Valongo, que é um porto 

seguro para crianças e jovens moradores. Ao esboçar ideias para novas par-

cerias em gestão compartilhada, fica claro que a agente social ali é a artista 

que ao mesmo tempo põe em xeque as noções de “autoridade artística”, ou-

sando deixar a soleira livre, mantendo a antiga porta de garagem enrolada 

no alto, para oferecer um dispositivo “outro” que escapa ao formato de sala 

de aula e às hierarquias espaciais dos equipamentos culturais. Ocupa-se a 

4  Para uma abordagem comparativa do acionamento da categoria “criativo”, ver o artigo de Laura  
Burocco O lugar dos não criativos na cidade criativa. O caso de Joanesburgo, uma emergente cidade  
global (2015).
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calçada, ocupa-se o asfalto, estende-se uma tela ao lado do meio-fio e arte e 

moradores de rua transformam-se em professores de poesia e de vida. Resis-

tência que vem aqui acompanhada por uma proposição enunciativa potente 

a ser observada nos próximos anos! 

liSta de atividadeS:

oFiciNaS de: eScultura Social; FerMeNtação de aliMeNtoS, Niguri — 

uNiverSo JaPoNêS; gravura, FotograFia de celular; PeForMaNceS

criação de tiMe de Futebol

viSita da eScola da cidade de arquitetura e urbaNiSMo de São Paulo

SeSSõeS de MaSSoteraPia

iNStalação de luMiNoSo do artiSta berNardo JabloNNSki No telhado 

coM dizereS “PerguNte ao Seu viziNho” 

Prática coletiva coM “diviSor” de lygia clark

Nota/PóS-texto

Ao finalizarmos esta edição em abril de 2017, Thelma iniciava atividades em 

outro sobrado na mesma rua Sacadura Cabral em parceria com o “Bar Delas”.
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