
Ainda em clima de comemoração pelos 10 anos da Associação Cultural Companhia Pernas Pro Ar, o Boletim deste 
mês apresenta um pouco da história do grupo em Belo Horizonte e Pedro Leopoldo. Outro tema é a participação da 
CPPA no 8º Festival de Verão de Pedro Leopoldo, evento tradicional e de grande importância  cultural para a cidade.  

:: Belo Horizonte e Pedro Leopoldo: Dez anos de 
Pernas Pro Ar 
 

Por Teca Lobato 

 
Em seus dez anos de existência a Companhia Pernas Pro Ar cresceu e se consolidou em 
diferentes países e cidades. Mas é importante ressaltar que dois lugares fizeram parte 
desse desenvolvimento desde o início, foi em Belo Horizonte e Pedro Leopoldo que o 
grupo cresceu e se consolidou no Brasil e hoje é possível ensinar a capoeira para 
pessoas de diferentes classes sociais e faixa etária.  
 
Há dezessete anos o Contra-Mestre Boca de Peixe foi convidado para uma aula em 
Pedro Leopoldo, gostou tanto da experiência que até hoje mantêm suas atividades na 
cidade, onde realiza rodas inclusive na tradicional festa do Boi da Manta. É o que conta 
o CM Boca de Peixe “É uma festa que gosto, pois vejo muitos amigos e companheiros 
de capoeiragem. Além disso, conheço ainda mais a respeito da tradição de Pedro 
Leopoldo”. 
 
Estão nestas duas cidades dois dos principais projetos sociais da CPPA, o “Vem Ser” de 
Pedro Leopoldo (que conta com a participação do instrutor Sombra e do Monitor Nem  
parceria da Cooperart) e o “Projeto Jabuti” na Vila Pindura Saia na região do Cruzeiro 
em Belo Horizonte. Responsável pelo projeto da capital, o instrutor Jabuti acredita 
estar vivenciando uma das melhores fases do grupo e comemora “Já presenciei várias 
transformações, várias fases, reciclagens, mas acho que a melhor fase é agora, pelo 
menos pra mim.” 
 
Presente na CPPA desde o primeiro batizado no ano 2000, o instrutor Jabuti teve a 
oportunidade de vivenciar a capoeira em outros países. Como na viagem que fez para 
conhecer e trabalhar na CPPA Europa, “Depois dessa viagem fiquei mais convicto do 
que queria pra minha vida, que é ser capoeirista, ensinar essa arte para crianças, 
jovens e adultos e levar o nome da nossa Associação Cultural Companhia Pernas Pro Ar 
onde eu estiver”. 

 
* Além de Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, no Brasil a CPPA está presente em Matozinhos, Sete 
Lagoas, Mateus Leme e São João Del Rei.  
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João Oliveira dos Santos  - o Mestre João Grande - nasceu em 15 de janeiro de 
1933, em Itagí, no sul da Bahia. João Grande viu capoeira pela primeira vez na 
Roça do Lobo, onde estava acontecendo uma roda de rua, com diversas 
personalidades importantes, tais como Menino Gordo, Mestre Barbosa, Cobrinha 
Verde, João Pequeno (que o levou para a Academia de Mestre Pastinha), dentre 
outros.  
 
Mestre João Grande se tornou um capoeirista aclamado pela sua maneira de 
jogar, sendo que Mestre Pastinha o considerava como um gavião. Quase cego, 
Mestre Pastinha delegou a direção da Academia a seus dois melhores auxiliares, 
João Pequeno e João Grande. Segundo Mestre Pastinha, “eles serão os grandes 
capoeiras do futuro... a estes rapazes ensinei tudo que sei, até mesmo o pulo do 
gato”. * 
 
Entretanto, após a morte do Mestre Pastinha, João Grande ficou afastado da 
capoeira, retornando somente quando os Mestres Moraes e Cobra Mansa o 
convenceram a voltar a ensinar, na década de 80. Em 1989 foi convidado por 
Mestre Jelon para visitar os Estados Unidos. Em 1990 ele voltou para apresentar 
a Capoeira de Angola no Festival Nacional de Artes Negras em Atlanta, Geórgia e 
em Nova Iorque. Assim, Mestre João Grande decidiu ficar nos EUA e tem 
ensinado capoeira em sua academia em Nova Iorque.  
 
Atualmente o Mestre João Grande é muito requisitado para palestras, workshop, 
seminários e batizados de diversos grupos do Brasil e do Mundo.  
 

*Pastinha, Diário de Notícias, 3 de outubro de 1970. 2 caderno, pg.1.  

Editorial 

CM Boca de Peixe e CM 
Porquinho com alunos de 
Pedro Leopoldo - 1996  

Mestre João Grande 

Roda CPPA na Feira Hippie - 
BH - 2009 

Roda CPPA no Boi da Manta - 
Pedro Leopoldo - 2010 

“a capoeira tem dois lados: o 
negativo e o positivo. Siga o 
positivo. Se você seguir o 
negativo, a capoeira sai do seu 
corpo”.  

 

Mestre João Grande 



Caso você não queira mais receber este boletim, envie um e-mail para comunicaocppa@cppa.com.br com a palavra REMOVER no assunto. 

:: Festival de Verão de Pedro Leopoldo  
  

Por Priscila Paiva 

 
O 8º Festival de Verão de Pedro Leopoldo aconteceu entre os dias 09 e 24 de abril, 
sua programação contou com shows, seminários e ainda oficinas culturais gratuitas. 
 
Mais do que oferecer diversão e lazer à população e turistas, o evento teve o objetivo 
de promover as artes, divulgar talentos da terra e congregar os participantes num 
verdadeiro intercâmbio de idéias e novas informações. O Festival é uma realização da 
Cooperart - Cooperativa dos Artistas de Pedro Leopoldo e Região - e da Prefeitura 
Municipal de Pedro Leopoldo e conta com produção da Maestria Arte e Cultura. 
 
 A Companhia Pernas Pro Ar participou do evento com apresentação de capoeira das 
crianças do Projeto Vem Ser e com oficinas de capoeira, confecção de instrumentos de 
percussão para adultos e crianças ministradas pelo Contra Mestre Boca de Peixe. O 
Contra Mestre, que já trabalha há cerca de dezessete anos com capoeira em Pedro 
Leopoldo, é também vice-presidente da Cooperart. 
 
As oficinas que previam 20 vagas receberam cerca de 40 alunos cada.  De acordo com 
o CM Boca de Peixe para muitos alunos esse “foi o primeiro contato com os 
instrumentos em relação à criação e confecção. Agora poderão tocar o Berimbau feito 
por eles!” 
 
Nos berimbaus feitos pelas crianças foi utilizado material alternativo, como tubo de 
PVC e garrafas PET. Além de ser mais fácil das crianças manusearem e tocarem, a 
utilização desse tipo de material passa para as crianças o conceito de reciclar e 
reutilizar, ajudando assim a preservar a natureza. 
 
O Festival de Verão como um todo foi um sucesso e representou dias de muita 
efervescência cultural para a cidade de Pedro Leopoldo. E a CPPA e o CM Boca de 
Peixe se sentem felizes de participar desse evento tão importante para a cidade. 

Maio 
 

14, 15, 16 - Sítio Cultural - Sete 
Lagoas 
 
28 a 30 - Comemoração do 
Aniversário CPPA - Köln e 
Dusseldorf 
 
Junho 
 

10 - Roda na Feira Hippie - BH 
 
18 a 20 - VIII Batizado Interno e 
VII Festival de Ladainha - BH 
 
Julho 
 
01 a 12 - Summer Camp - 
Polônia 
 
15 a 18 - II Batizado e Troca de 
Cordas - Síria 

Agenda 
II Capoeira e Surf 
em Marrocos 

 
Entre os dias  24 a 31 de março 
aconteceu em Marrocos o II 
Capoeira e Surf, organizado pelo 
graduado Ovo.  
 
O evento contou com vários 
workshops e rodas e com a 
presença não só dos membros da 
CPP A ,  c omo  t amb ém  de 
capoeiristas de outros grupos.  

Crianças na aula de 
confecção de berimbau 

Apresentação das crianças  
do Projeto Vem Ser  

Documentário:  
O Pulo do Gato 

 

Mestres João Grande e João 
Pequeno - 59 min - 2002 

 

O documentário é uma relíquia 
de jogos de capoeira angola, 
com muita mandinga, malicia e 
filmagens antigas, como o jogo 
dos Mestres João Grande e João 
Pequeno no cais do porto 
(Salvador) ou o jogo entre o 
Mestre João Grande e o Mestre 
Cobrinha Verde em Salvador no 
ano de 1968.  
 
Interessante também são os 
momentos de descontração do 
vídeo, como por exemplo, o 
Samba de Roda onde o Mestre 
João Grande samba junto com 
os alunos.  

Recomendado 

CM Boca de Peixe ensinando 
as crianças 


