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Por Todd lanIer leSTer

Lanchonete.org é uma plataforma artístico-cultural cujo foco são as pessoas que 
vivem, trabalham e participam da cidade contemporânea, mais especificamente 

as que se situam no Centro de São Paulo. Ela recebe esse nome por ser a lanchonete 
um lugar de convívio onipresente, iluminado por lâmpadas fluorescentes, de fácil 
acesso. São os pontos de comércio que povoam quase cada esquina. No projeto 
há aproximadamente trinta pessoas que participam, são arquitetos, urbanistas, 
professores, estudantes, ativistas, membros do movimento de moradia, jardineiros, 
jornalistas etc., e ainda está crescendo. Nossa ideia vai ao encontro do “direito à 
cidade”, desenvolvido inicialmente pelo sociólogo e filósofo francês Henri Lefebvre.

Você me pediu para eu falar de mim... e por que escolhi para concentrar minha 
prática com base na comunidade de arte e em São Paulo. A resposta é: cidades me 
fascinam.  Elas são, na verdade, compostas de comunidades, e meu trabalho está quase 
sempre em diálogo com diversas formas de organização em comunidade. Certa vez fui 
solicitado a explicar esta posição – que tenho chamado de testemunho –, na ocasião 
de um festival em 2013 com sede em Dallas, Estados Unidos, intitulado Fazendo Arte 
com Propósito (MAP). Minha resposta está aqui:

“Testemunho artístico é um termo que uso quando me refiro ao ritmo e à 
frequência de uma pessoa criativa envolvendo a si mesma em uma comunidade ou 
questão social. Conhecer, construir confiança e, eventualmente, sintetizar informações 
para outros membros da comunidade por meio de seu processo e forma de arte.”

E, embora eu acredite que há uma imensa responsabilidade implícita para esse 
estilo de trabalho, também entendo que o papel de testemunho não equivale ao que 
Kant denominou “experiência vivida”, que, portanto, não pode “chegar” com certeza... 
e talvez melhor se refere a um flâneur benjaminiano atualizado. Isso pode significar 
que um, como eu, observa atentamente antes de se juntar e interagir. Isso toma tempo, 
e é por isso que eu digo que Lanchonete.org é um projeto de pelo menos cinco anos.

Muitas vezes me perguntam se o projeto é acerca de gentrificação. Dado que 
Lanchonete.org (e Cidade Queer) tem um componente de residência artística, venho 
conversando ultimamente com um monte de artistas sobre vir para a cidade para 
pesquisa e desenvolvimento de trabalho. Essa conversa acontece com frequência – 
quanto mais hospedamos novas pessoas – e nos conduziu a um envolvimento no tema 
da gentrificação: aproximar-se da gentrificação ou de áreas gentrificadas com um 
conjunto de preconceitos não é útil enquanto uma abordagem de interpretação sobre 
a cidade, seus movimentos e como ela se relaciona quanto a certas ideologias (por 
exemplo, infraestrutura e sua relação com o capital) por um ponto de vista crítico. 

Minha própria abordagem é olhar bem acima do sistema ou dessa superestrutura 
que se beneficia da demarcação de classe, e desafiar a ideologia dominante por 
obstruir laços culturais que transcendem classe. É fazer um projeto no espaço público, 
estes espaços pedestres do centro de São Paulo, com o intuito de atrair a atenção e o 
interesse de pessoas de diferentes contextos culturais e socioeconômicos, incluindo 
recém-chegadas populações imigrantes, por exemplo.

 Na sua essência, o discurso sobre o direito da cidade é acerca da compreensão 
das condições em que as pessoas e ideias movem o mundo, tanto física quanto 
conceitualmente – e o papel das culturas dominantes em perpetuar o mito neoliberal 
de oportunidades face ao que Lefebvre denominou uma iminente “metamorfose 
planetária” em seu trabalho final: a “preocupação” global sobre a qual as comunidades 
estranhas podem ter insights. E enquanto o velho marxista não estava falando com 

uma comunidade específica, acredito que ele tenha entendido que havia grupos dentro 
da cidade contemporânea que não estão experimentando direitos. Isso me leva à 
pergunta final: “Por que agora?”.

Na medida em que as cidades mais importantes do mundo têm limitações de 
movimento no espaço, por uma variedade de razões (incluindo a migração rural-
urbana, imigração, mobilidade forçada etc.) e por causa de instituições, grupos e 
pessoas com acesso privilegiado a imóveis, uma pergunta deve ser feita: Podem 
diversos bairros persistir e sobreviver perto de epicentros da capital? Embora eu, 
pessoalmente, me preocupe com a “metamorfose planetária” de que Lefebvre falou em 
seu trabalho final, a dissolução de cidades, a metamorfose planetária (1989), também 
acredito que existem soluções lá fora.

A nomeação de um projeto de Cidade Queer é uma provocação e ocasião tanto 
para não definir o que é o queer ou imaginar que isso significa somente uma coisa, 
quanto para buscar entender como um futuro urbano queer pode se dar. José Esteban 
Muñoz começa seu livro Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity 
(2009), com estas palavras: “A questão queer é uma aspiração para o futuro. Ser queer 
é imaginar possíveis futuros melhores”.
 

eSTe ano TamBém hoSPedaremoS um FoTojornalISTa do haITI Para 
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EXPrESSo 
O que é Lanchonete.org?
Onde está a Cidade Queer?
E por que agora?


