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No dia 24 de agosto último, o teatro perdia um dos seus mais 
brilhantes representantes: João das Neves. Comemorando seus oitenta e 
quatro anos de idade e sessenta e dois de profissão, Neves desenvolveu 
ininterruptamente e até a atualidade, trabalhos de grande relevância não 
só para o teatro, mas para as artes em geral. Ainda em 2018, João das 
Neves publicou o que seria sua última obra, um livro de poemas intitulado 
Diálogo com Emily Dickinson, produzido e editado de forma independente. 
Ao longo de sua história, Neves foi ator de teatro e cinema, participou da 
fundação, entre outros, dos Grupos Opinião e Poronga, escreveu uma séria 
de peças voltadas tanto ao público adulto como infantil, dirigiu espetáculos 
que marcaram a história do teatro brasileiro, foi produtor de shows de 
grandes nomes da música popular, como Baden Powell, Chico Buarque, 
Milton Nascimento, e atuou em diversos estados, como Rio de Janeiro, 
Acre e Minas Gerais. Um artista multifacetado, cujo legado é um dos mais 
importantes para a cultura nacional.   

A atuação de João das Neves no pré-64
Conhecido pela autoria de O Último Carro, peça que teve sua estreia 

em 1976, a trajetória artística do dramaturgo, no entanto, tem início 
muito antes disso. Ainda no início dos anos 1960, Neves já se posiciona 
artisticamente, atuando no grupo semiprofissional Os Duendes em Campo 
Grande, periferia do Rio de Janeiro. A pesquisa do grupo, que se definia na 
busca por temas atuais e de interesse coletivo, resultava na elaboração de 
uma nova peça a cada semana e na circulação constante dos espetáculos. 
O que parece, já desde esse início, revelar a coerência do pensamento 
teatral do autor, permeado sempre pela questão da relação entre o público 
destinatário e o interesse temático e formal das obras. Paralelamente a 
essa experiência, Neves, militante do Partido Comunista, passa a atuar 
também como crítico de teatro do jornal Novos Rumos, uma publicação 
do PC. 

Sua produção crítica, sua experiência em Os Duendes e seu trabalho no 
Centro Popular de Cultura (CPC) da UNE, que marcam a atuação teatral de 

1.  Atriz formada pelo Teatro Escola Macunaíma e graduada como arte-educadora pela ECA-USP. Mestre e 
doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo, na área de Teoria e 
Prática, com linha de pesquisa em História do Teatro. Trabalhou na Companhia do Latão compondo a equipe de 
pesquisa e criação do espetáculo Ópera dos Vivos e editando o jornal de artes Traulito. Integra o corpo editorial da 
revista Aspas, uma publicação dos alunos de Pós-Graduação em Artes Cênicas da USP. 

João das Neves: 
uma homenagem 
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João das Neves no pré-golpe militar, foram o tema 
de minha dissertação de mestrado, defendida 
em 2014 e realizada junto ao Programa de Pós-
Graduação em Artes Cênicas da Universidade de 
São Paulo, sob a orientação da professora doutora 
Maria Silvia Betti. Nessa pesquisa, intitulada 
O Trabalho Crítico de João das Neves no Jornal 
Novos Rumos: Perspectivas Sobre a Construção 
de um Fazer Épico-Dialético no Brasil, objetivou-
se a investigação dos aspectos constitutivos do 
pensamento crítico de Neves, a partir da análise 
de documentos, entrevistas e da fortuna crítica 
sobre o fazer teatral politizado nos anos que 
antecederam o golpe militar de 1964. Agora, 
já no doutorado, dou sequência histórica à 
pesquisa iniciada no mestrado e, assim, focalizo 
a atuação de João das Neves no pós-64, e mais 
especificamente, no Grupo Opinião, junto ao 
mesmo Programa e também com a orientação da 
professora doutora Maria Silvia Betti. 

As críticas de João das Neves, ainda que não 

sejam em grande número, mostraram-se muito 
significativas enquanto análises da produção 
teatral do período. Duas delas são sobre peças 
apresentadas pelo Teatro de Arena de São Paulo 
quando de sua temporada carioca: Revolução 
na América do Sul e Chapetuba Futebol Clube, 
cujos títulos, respectivamente, são: “Revolução 
e contradição” e “Da favela aos campos de 
futebol.” Uma terceira crítica de Neves, “Ionesco: 
a mistificação da linguagem”, aborda a produção 
do dramaturgo romeno e destaca o seu impacto 
no meio intelectual brasileiro. Por último, “‘A 
mais-valia’ no Teatro Jovem” marca o início do 
que posteriormente se organizou como o Centro 
Popular de Cultura: a encenação da peça de 
Oduvaldo Vianna Filho, A Mais-Valia Vai Acabar, Seu 
Edgar.

Como é sabido, o teatro brasileiro começa 
a se modificar em 1958, com a encenação de 
Eles Não Usam Black-tie, de Gianfrancesco 
Guarnieri, pelo Teatro de Arena de São Paulo. As 

Lazarillo de Tormes
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AOS QUE ME AMAM

Eu permaneço 
com o azul das montanhas  

no horizonte.
Eu permaneço 

no alegre canto dos pássaros 
ao cair da tarde.
Eu permaneço  

no silêncio das pedras 
e terno repouso.
Eu permaneço 

com o bater das asas 
nas manhãs dos galos.

Eu permaneço  
nos anos luz de estrelas 
que não mais existem.

Eu permaneço 
nas vozes de nossa casa 
manchando as paredes.

Eu permaneço 
em nossas noites de amor 

forjando auroras.
Eu permaneço 

em teus sonhos, esperança 
e dores de vida.
Eu permaneço 

em tudo o que em nós dois 
pulsa e respira.
Eu permaneço 

na sombra das árvores 
bêbados de sol.
Eu permaneço 

no vôo das andorinhas 
em tardes ser.
Eu permaneço 

na luz dos vagalumes 
tecendo estrelas.

Eu permaneço 
em teus olhos, teu sorriso 

teu doce silêncio.
Eu permaneço 

na voz veludo de Ana 
amando Titane.
Eu permaneço 

em minhas duas Marias  
Iris e João.

Eu permaneço 
no olhar-ave do amor 

Pousando em meus olhos.

João das Neves

peças que a seguem, como Chapetuba Futebol 
Clube, de Oduvaldo Vianna Filho, e Revolução 
na América do Sul, de Augusto Boal, continuam 
a focalizar o mundo do trabalho e uma nova 
proposição temática começa a sedimentar-se 
formalmente. Calcadas no movimento concreto 
das transformações sociais e políticas nacionais 
e internacionais, as experimentações teatrais do 
período pré-64 passam a negar qualquer tentativa 
de normatização. Ao mesmo tempo em que se 
experimenta uma forma teatral crítica e observa-se 
o processo de epicização da cena, o Teatro Político, 
de Erwin Piscator, bem como alguns escritos e 
peças de Bertolt Brecht começam a chegar ao 
Brasil, elucidando uma mudança de paradigma e 
apresentando um novo modelo teatral.

Ao escrever sobre esse processo de epicização 
da cena, o mais importante nas críticas de João 
das Neves é detecção de um debate no campo 
formal e, portanto, a discussão das implicações 
acarretadas pelas novas proposições de conteúdo. 
Nesse sentido, a militância no PC, a leitura dos 
escritos de Karl Marx, Piscator e Brecht, bem 
como a ligação direta com a prática artística lhe 
permitiram entender a mudança de paradigma 
que a adoção do modelo épico representava 
enquanto possibilidade de abordagem materialista 
e experimentação teatral. Do que se conclui a 
relevância de seus escritos, posto ser ele um dos 
únicos artistas a discutir consequentemente, 
no campo teórico e em diálogo com a prática, 
as produções brasileiras de maior expressão 
cultural, rejeitando velhos padrões artísticos e 
valorizando a pesquisa de novos temas e formas. 
E, por isso, acredita-se que João das Neves possa 
ser considerado o primeiro crítico épico-dialético 
do Brasil.

Na medida em que seus escritos tendem a 
discutir os espetáculos para além das expectativas 
estéticas da crítica de saber especializado, 
Neves procura estabelecer um diálogo direto 
com o pensamento dos autores e diretores 
das peças de que trata. Assim, ele torna-se um 
importante interlocutor dos integrantes do Teatro 
de Arena de São Paulo, e suas críticas apontam 
para a construção coletiva de um novo ideário 
teatral, fundamentado de modo politicamente 
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mais amadurecido do que se poderia esperar 
no contexto inicial da formação de uma frente 
cultural militante como a do Centro Popular 
de Cultura. O processo de epicização da cena 
intensifica-se com a criação do Centro Popular de 
Cultura, que resultou da mobilização em torno da 
montagem de A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar. 
O projeto do CPC foi encampado pela União 
Nacional dos Estudantes (UNE) e durou de 1962 
até 31 de março de 1964, quando o golpe militar 
interrompe suas atividades. Entre artistas de 
grande relevância no cenário artístico brasileiro, 
como Chico de Assis, Ferreira Gullar e o já citado 
Vianna, João das Neves também adere ao Centro 
Popular de Cultura e torna-se o diretor do seu 
Departamento de Teatro de Rua. 

Uma das frentes de luta do CPC foi organizar-
se política e culturalmente para transformar a 
produção em arte em uma sociedade capitalista. 
Para seus integrantes, o fazer teatral era entendido 
como instrumento de intervenção política, e a 
premissa de seu Departamento de Teatro de 
Rua de “sair às ruas” e ir ao encontro do “povo”, 
interlocutor identificado às classes trabalhadoras, 
os conduz à busca por outras respostas cênicas 
para os temas em questão, como a exploração 
do trabalhador e o imperialismo norte-americano. 
Seus artistas levaram a consequências radicais a 
pesquisa sobre a linguagem teatral e investigaram 
diferentes possibilidades formais, no sentido do 
exercício de apropriação, pelo teatro, de temas de 
interesse coletivo e de sua potencialização crítica. 
Dão provas disso alguns esquetes e autos que 
chegaram até nós, bem como a peça Os Azeredos 
mais os Benevides, de Vianinha, que estrearia 
na ocasião da inauguração do teatro do CPC no 
prédio da UNE, incendiado no dia da tomada do 
poder pelos militares.  

Além do teatro, de conferências, seminários 
e debates, vários outros foram os setores de 
atuação do CPC, como a produção e gravação 
do disco O Povo Canta; a realização, no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, da Primeira Noite 
da Música Popular Brasileira, em dezembro de 
1962; a edição de coletâneas de poemas, livros de 
cordel (entre eles, João Boa Morte, Cabra Marcado 
pra Morrer, de Ferreira Gullar); a publicação dos Lazarillo de Tormes



Cadernos do Povo Brasileiro, que tratavam de temas 
de interesse nacional e popular e eram editados 
juntamente com a Civilização Brasileira, dirigida 
por Ênio Silveira e Álvaro Vieira Plínio; a produção 
dos filmes 5X favela (reunindo os episódios: Um 
favelado, de Marcos Farias; Zé da cachorra, de 
Miguel Borges; Escola de samba, Alegria de viver, 
de Cacá Diegues; Couro de gato, de Joaquim 
Pedro; Pedreira de São Diogo, de Leon Hirszman) 
e Cabra Marcado pra Morrer, de Eduardo Coutinho, 
interrompida pelo golpe militar, com a apreensão 
do material e do pessoal envolvido nas filmagens, 
retomadas vinte anos depois. 

Os depoimentos e considerações de João 
das Neves sobre o trabalho do Centro Popular 
de Cultura fazem ver que entre as idealizações 
e as possibilidades concretas de realização, 
ele se configurou como uma ação que tirava 
consequências diretas de suas atividades para 
repensar suas propostas de trabalho. O CPC esteve 
muito longe de ser um bloco monolítico, isento 
de divergências e contradições internas: havia 
um clima permanente de crítica e autocrítica, 
permeado pelo questionamento constante e por 
uma inquietação viva, incentivada pela situação 
política do país e pela ânsia de participação social, 
cada vez mais intensa, de inúmeros intelectuais 
e artistas de diversos estados brasileiros. A ideia 
de um “projeto em construção”, que a fala de 
Neves sempre trouxe, explicita a dimensão do 
caráter dinâmico do CPC, que tanto partia das 
experiências dos primeiros anos de sua atuação, 
como embrionava perspectivas futuras de 
desenvolvimento, abortadas pelo golpe militar. 

O pós-golpe e o Grupo Opinião 
Com a interrupção das atividades do Centro 

Popular de Cultura imposta pelo golpe militar, 
Neves soma-se ao coletivo de artistas que intenta 
dar continuidade às ações teatrais e militantes do 
pré-64. E, no movimento de resistência cultural 
às transformações políticas, ele torna-se um dos 
idealizadores do Opinião e o responsável pela 
continuidade ininterrupta das atividades do grupo 
de 1964 a 1982, quando definitivamente fecha 
suas portas. 

Durante seus quatro primeiros anos, ainda Lazarillo de Tormes
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que apartado agora do público de seu interesse, 
o grupo consegue manter o modo de produção 
coletivizado do CPC, voltar-se para algumas 
questões estéticas levantadas anteriormente e 
avançar formalmente em suas realizações, caso 
do Show Opinião, de 1964, que dá nome ao grupo 
e se apresenta como primeira resposta à nova 
conjuntura política do país. Nos anos de 1965 e 
1966, respectivamente, João das Neves participa 
da montagem de Liberdade, Liberdade, de Millôr 
Fernandes e Flávio Rangel, e colabora com o 
roteiro da peça Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o 
Bicho Come, de Ferreira Gullar e Oduvaldo Vianna 
Filho, ambas produzidas e encenadas pelo Grupo 
Opinião.  

Além da criação do Seminário de Dramaturgia 
Opinião, nos moldes do que fora produzido 
pelo Teatro de Arena no final dos anos 1950, 
da realização de leituras públicas de peças de 
autores iniciantes e da roteirização e direção de 
vários shows musicais, João das Neves monta, 
junto ao Grupo Opinião, as peças: A Saída! 
Onde Fica a Saída?, de Antonio Carlos Fontoura, 
Armando Costa e Ferreira Gullar; Jornada de um 
Imbecil até o Entendimento, de Plínio Marcos; 
Antígona, de Sófocles; A Ponte Sobre o Pântano, 
de Aldomar Conrado. O Último Carro, sua mais 
conhecida obra, é finalizada em 1964 e encenada, 
pelo Opinião, em 1976. Três outras peças de sua 
autoria são também dessa fase: O Quintal, Mural 
– Mulher, e Café da Manhã, sendo as duas últimas 
produzidas e apresentadas pelo Opinião. 

Nesse mesmo período, João das Neves 
também desenvolve a escrita de textos infantis.  
A Assembleia dos Ratos, de 1965, se caracteriza 
como sua primeira experiência com o gênero, e 
é seguida das peças: O Leiteiro e a Menina-Noite; 
A História do Boizinho Estrela; A Lenda do Vale da 
Lua; e A Busca do Cometa. Em 1972, ele cria um 
segundo núcleo do Grupo Opinião em Salvador/
BA, a convite do Instituto Goethe, onde dirige 
a peça Um Homem é um Homem, de Bertolt 
Brecht, realiza festivais de música, um Seminário 
de Dramaturgia Infantil, entre outras atividades. 
O grupo Opinião praticamente encerra suas 
atividades com a encenação de Mural-Mulher, em 
1978, quatro anos antes de definitivamente fechar 

as portas, em 1982.  
João das Neves é um símbolo de resistência, 

que se manteve firme na proposta de seu teatro 
popular em meio a um contexto absolutamente 
adverso a qualquer iniciativa artística que 
se colocasse criticamente. Além de um dos 
fundadores do grupo, ele foi o responsável pela 
continuidade de seus trabalhos mesmo depois da 
saída de alguns de seus principais integrantes e 
do endurecimento do regime militar em 1968, com 
a decretação do Ato Institucional N° 5, conhecido 
como o “golpe dentro do golpe”, que significou a 
revogação de todas as liberdades constitucionais. 
Além disso, pode-se notar as várias frentes de 
engajamento de Neves, que atuou como produtor, 
dramaturgo, diretor, e foi o responsável pela 
manutenção do grupo por mais de quinze anos. 

Para além do excepcional artista, Neves foi 
também o propositor de um debate político e 
cultural de grande relevância para o entendimento 
do processo cultural brasileiro do pós-64 e 

Lazarillo de Tormes



da luta contra a censura e as perseguições 
impostas pelo regime militar. João das Neves 
ainda destaca-se dos artistas e intelectuais que 
participaram da construção do processo de 
politização das práticas e debates teatrais por ter 
sido praticamente uma exceção no sentido da 
valorização de tais experiências. Enquanto alguns 
insistem deliberadamente em desqualificar as 
ações de sua fase militante, tanto estética quanto 
tematicamente, Neves sempre reconheceu esse 
aprendizado em suas propostas artísticas e 
sinalizou essa importante contribuição para a sua 
formação enquanto profissional de teatro. 

Da abertura política à atualidade 
Após o fechamento do Grupo Opinião, muitas 

são as atividades a que João das Neves dedica-
se. Ao logo da década de 1980, ele assume o 
Departamento de Teatro do Instituto Nacional de 
Artes Cênicas (Inacen) e, posteriormente, a área de 
teatro profissional do Serviço Nacional de Teatro 

(SNT). Neves torna-se oficialmente um formador e 
passa a dar aulas na Casa de Artes de Laranjeiras 
(CAL), contratado desde a sua fundação. Em 
1983, João escreve e dirige a peça A Pandorga 
e a Lei, encenada no Teatro João Caetano em 
função do encerramento da campanha popular 
pela revogação da lei de segurança nacional. A 
Pandorga e a Lei também foi radiofonizada para a 
Westdeutscher Rundfunk Köln, uma instituição 
pública alemã de radiodifusão. Nessa época, 
Neves traduz e dirige a peça A Mãe, de Bertolt 
Brecht, baseada no romance homônimo escrito 
por Máximo Gorki entre 1906 e 1907. O texto foi 
encenado por alunos recém-formados do Curso 
de Artes Cênicas da CAL, com temporadas no 
antigo Teatro Opinião, Teatro Dulcina de Morais e 
no Teatro Arthur Azevedo em Campo Grande, Rio 
de Janeiro.

O ano de 1986 marca a fundação do Grupo 
Poronga e a transferência definitiva de João das 
Neves do Rio de Janeiro para Rio Branco, no Acre. 
Em 1987, Neves escreve e dirige a primeira versão 
da peça Caderno de Acontecimentos, resultado de 
uma oficina realizada a convite da Universidade 
Federal do Acre e da Fundação Cultural de Rio 
Branco. Caderno de Acontecimentos volta a ser 
encenada pelo Grupo Poronga na década de 1990, 
com temporada no Rio de Janeiro. Em montagem 
memorável, Neves dirige, em 1988, A Missa dos 
Quilombos, de Milton Nascimento, Pedro Tierra e 
D. Pedro Casaldáliga. O espetáculo foi encenado 
nos arcos da Lapa, Rio de Janeiro, contando com 
mais de trezentos participantes e com mais de 
quarenta mil espectadores.

Com o início da abertura política, em 1989, 
João das Neves escreve e dirige a peça Tributo a 
Chico Mendes, a pedido do Conselho Nacional de 
Seringueiros, com temporadas no Acre, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná e, no 
ano seguinte, recebe uma bolsa da Fundação 
Vitae para estudar a nação indígena Kaxinawás, 
localizada na fronteira do Acre com o Peru. Essa 
pesquisa resultou, anos mais tarde, na peça 
Yuraiá: O Rio do Nosso Corpo, ainda não publicada, 
como a maior parte das peças de sua autoria, com 
a exceção de O Último Carro e de alguns textos 
voltados ao público infantil. Lazarillo de Tormes
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Em 1992, João das Neves transfere-se para 
Belo Horizonte e dirige a peça Primeiras Estórias, 
adaptação de dez contos do livro homônimo de 
Guimarães Rosa, encenada em diferentes locais 
do Parque Fazenda Lagoa do Nado, periferia de 
Belo Horizonte. O espetáculo foi resultado de uma 
oficina realizada em Minas Gerais. Em 1995, o 
projeto Primeiras Estórias é retomado a convite da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
com os formandos do Departamento de Artes 
Cênicas e ocupa o Parque Ecológico Monsenhor 
José Salim, em Campinas, interior de São Paulo. O 
espetáculo volta a ser encenado no ano seguinte 
em Minas Gerais, com atores de Campinas e Belo 
Horizonte em função do II Festival Internacional 
de Teatro (FIT).

A partir dos anos 2000, a temática da negritude 
é recorrente em sua produção.  Em 2006, Neves 
dirige a peça Besouro Cordão de Ouro, de Paulo 
César Pinheiro, ficou mais de cinco anos em 
cartaz com temporadas por todo o Brasil. Dando 
continuidade ao que ficou conhecida como 
Trilogia Negra, nos anos subsequentes, Neves 
dirige a peça Galanga, Chico Rei, de Paulo César 
Pinheiro, e Zumbi, baseada em Arena Conta Zumbi, 
de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal. Essa 
última foi realizada a convite de Cecília Boal e do 
Instituto Boal e contou com um elenco composto 
somente por atores negros, selecionados em 
oficinas realizadas no Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro. 

João das Neves também participa da criação 
do Grupo dos Dez, em 2008, cujos integrantes, em 
sua maioria, fizeram parte dos elencos das peças 
que compõem a Trilogia Negra, reunidos com o 
desejo de pesquisarem o teatro musical brasileiro.  
O primeiro espetáculo do grupo, com direção de 
Neves, foi baseado na obra do romancista mineiro 
Agripa Vasconcelos: Saga no País das Gerais. Em 
Madame Satã, terceiro espetáculo desse coletivo, 
João das Neves dividiu a direção com Rodrigo 
Jerônimo, que também assinou a dramaturgia. 
Esse espetáculo ficou mais de três anos em 
cartaz e foi indicado como um dos melhores do 
ano em 2017 pela Folha de S. Paulo, venceu o 
Prêmio Leda Maria Martins 2017, na categoria de 
Melhor Espetáculo de Longa Duração e recebeu 

indicações a diversos outros prêmios. Madame 
Satã foi apresentado em São Paulo em duas 
ocasiões, quando da Ocupação João das Neves, 
promovida pelo Itaú Cultural em homenagem aos 
oitenta anos do artista, em 2015, e em temporada 
realizada na Caixa Cultural em 2017. 

Ao se mudar para Minas Gerais e de acordo com 
o interesse sempre presente pela cultura popular 
que o acompanha desde início, João das Neves 
aproxima-se das congadas, manifestação cultura e 
religiosa afro-brasileira. Assim, ele escreve e dirige 
a peça A Santinha e os Congadeiros, encenada por 
membros das guardas de congado da cidade de 
Sete Lagoas e do município de Oliveira, Minas 
Gerais. Muito ligado também às questões sócio-
políticas regionais, João das Neves ainda dirige 
a peça Maria Lira, de Luciano Silveira, encenada 
pela Companhia de Teatro Ícaros do Vale, no Vale 
do Jequitinhonha, e a ópera Auto da Catingueira, 
de Elomar Figueira de Mello, encenada pelo Grupo 
Giramundo e Terno Teatro no Palácio das Artes.

Em São Paulo, no ano de 2014, João das 
Neves dirige Os Azeredos Mais os Benevides, 
de Oduvaldo Vianna Filho – peça que, como já 
citado, marcaria a inauguração do teatro do CPC 
no prédio da UNE, incendiado no dia do golpe 
militar de 1964 –, a convite do CPC da União 
Municipal dos Estudantes Secundaristas (UMES), 
em função dos cinquenta anos do golpe militar. 
Tive a honra e o prazer de acompanhar esse seu 
processo de criação, que foi apresentado no Cine 
– Teatro Denoy de Oliveira.  Seu último trabalho 
como diretor teatral, que marcou também sua 
volta aos palcos como ator, estreiou em 2016, no 
SESC Palladium em Belo Horizonte, e se baseou 
na obra Lazarillo de Tormes, primeiro romance 
pícaro da história. 

A breve apresentação acima procurou mostrar 
um pouco dos trabalhos de desse brilhante 
artista, cuja trajetória se confunde com a própria 
memória do teatro brasileiro. Agora, já sem a 
possibilidade da troca, que tanto enriqueceu meu 
olhar para o teatro, sigo meus estudos como uma 
homenagem a esse grande homem, com que 
aprendi, entre muitas outras coisas, que se deve 
“fazer teatro para o povo, ‘no peito’, no meio da 
rua”. 


