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Mestre Dado e Deusa Minerva  

 uma performance de umbigada 

      Batuque de Umbigada Fogo Verde e Companhia Folclórica do Rio-UFRJ 

                                                                             Eleonora Gabriel - profa.adjunto UFRJ  

                                                                 Frank Wilson Roberto – prof.assistente UFRJ 

 comunicação oral, festa e manifestações populares 

 

A Companhia Folclórica do Rio-UFRJ há vinte e três anos tem a missão e muito prazer de 

levar à UFRJ a sabedoria popular. Realizamos o evento Encontro com Mestres Populares na 

UFRJ, com o objetivo de trazer para dentro do campus, grupos folclóricos. Muita festa e, 

também, oficinas, discussões e confecção coletiva de carta-documento com reivindicações. Já 

participaram vários grupos, dentre eles, o Batuque de Umbigada de Piracicaba, Tietê e 

Capivari,SP. Preenchemos com os convidados um projeto de incentivo do Ministério da 

Cultura. Nossos amigos batuqueiros foram agraciados com o Prêmio Mestre Duda para as 

Culturas Populares e construíram o tão sonhado Barracão, um lugar da memória dos 

ancestrais e brincantes de hoje, um lugar para reunir, preservar e vadiar. Fomos convidados 

para a inauguração, e fomos. Um encontro, uma umbigada de alteridades que vira diversidade 

nos corpos de universitários e pedreiros, empregadas domésticas, trabalhadores agrícolas, 

todos reis e rainhas neste dia. Osvaldo Ferreira Merches, Mestre Dado, será o contador dessa 

história de umbigada e da performance do Batuque: “Esses meninos todos aqui. Eu me 

emocionei. O que vocês fizeram por mim, foi tudo de bom”. Será que ele, e o todo grupo, 

podem imaginar o que aquela vivência estava sendo para nós da UFRJ? O Mestre avisou: 

“Firma as pernas que nós vamos dançar muito”. E assim foi. Mestre Dado e Deusa Minerva 

(símbolo da UFRJ) brincaram e brincarão para sempre, numa bem firmada umbigada. Viva 

essa parceria! 
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Mestre Dado e Deusa Minerva 

uma performance de umbigada 

 

      Batuque de Umbigada Fogo Verde e Companhia Folclórica do Rio-UFRJ 

 

Este texto pretende contar os primeiros meneios entre estes dois grupos tão distintos e 

semelhantes na hora da perfomance do Batuque. 

A Companhia Folclórica do Rio-UFRJ há vinte e três anos tem a missão e muito 

prazer de levar à UFRJ a sabedoria popular. Para isso vamos a campo aprender com grupos 

tradicionais. Desde 2007, realizamos o Encontro com Mestres Populares na UFRJ, com o 

objetivo de trazer para dentro da Universidade grupos folclóricos de danças e folguedos. 

Muita festa acontece e também oficinas e discussões. Estiveram conosco vários grupos dentre 

eles o Batuque de Umbigada de Piracicaba, Tietê e Capivari-São Paulo, inspiração desse 

trabalho. No I Encontro, preenchemos com nossos convidados um projeto de incentivo do 

Ministério da Cultura-MinC. Alguns grupos foram agraciados com o Prêmio Mestre Duda 

para as Culturas Populares. Nossos amigos batuqueiros construíram o tão sonhado Barracão, 

um lugar da memória dos ancestrais e brincantes de hoje, um lugar para reunir, preservar e 

vadiar. Eles nos convidaram para a inauguração da Casa do Batuque de Umbigada Fogo 

Verde. Esse artigo revela o encontro, uma umbigada de alteridades que vira diversidade nos 

corpos de universitários e pedreiros, empregadas domésticas, trabalhadores agrícolas, todos 

reis e rainhas neste dia.  

Mestre Dado, Osvaldo Ferreira Merches, será o contador dessa história do encontro e 

da performance do Batuque. Nascido em 1931, em Piracicaba, foi pedreiro, mestre de obras, 

jogador e juiz de futebol. Faz muitos anos que é mestre do grupo Batuque de Umbigada Fogo 

Verde. Selecionamos vários momentos de entrevistas, que serão reproduzidas com o jeito 

natural do Mestre se expressar, colhidas durante os três dias que estivemos juntos, 

“acampados” no Barracão e algumas citações e considerações sobre essa experiência de 

maravilhamento. 

O apito toca, todos prontos! 
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Luis da Câmara Cascudo conta, no livro Made in África, que batuque era nome dado 

pelos viajantes portugueses n´Africa “...aos tambores e aos bailes de pretos. Batuque é a 

coreografia e o instrumental percussor” (2001,p:135).  José Tinhorão relata que tinha o nome 

de batuques, no Brasil, uma diversidade de práticas religiosas, danças rituais e formas de 

lazer, e que só no decorrer do século XVIII, “as autoridades começaram a distinguir nessas 

reuniões à base de danças, cantos e ritmos de percussão o que era culto religioso daquilo que 

constituía apenas ritos da vida social ou mera diversão para os escravos”(2008, p.55). Bem 

mais tarde, foram identificados como Coco, Lundu, Samba etc.  

Para Mestre Dado:“O Batuque é tudo. Não sei o que é esse tudo, é muito. Eu fico 

bastante feliz. Com meus nove anos eu ia sozinho, escondido, porque criança não podia. Eu 

precisava ver aqueles homens dançando. Achava muito bonito, muito alegre. Num parei 

mais!”. 

            Mestre Dado e seu grupo brincam nas festas do dia 13 de maio e quando são 

convidados para participação em eventos. As prefeituras locais não mantêm o grupo. O Jornal 

de Piracicaba, a nosso pedido, esteve na festa de inauguração do Barracão e no, dia seguinte, o 

grupo Batuque de Umbigada Fogo Verde estava na primeira página, fato inédito. A 

reportagem falava do acontecimento e de nosso incentivo.  

O Mestre explica como a performance do Batuque se constrói: “A primeira coisa são 

os tambores. A gente tem que encachaçar eles e botar perto do fogo. O couro tem que esticar 

pra sair um som bom. Quando os tambores tão falando bonito, vamos começar! Eu apito pra 

formar as fileiras, uma de homem outra de mulher, uma de frente da outra. Alguém puxa a 

moda, a música. Só toca os tambores depois que a moda subir, quando todo mundo canta! O 

homem sobe dançando.Quando ele volta de costas, vem a nega aqui cumprimentar. Ela 

desce. É bonito,elas quinem uma borboleta se balançando. Elas voltam um pouco e aí quando 

nós sobe de novo, já tá batendo. E tome umbigada!  O mestre apita, pára tudo. Quando a 

moda acaba, começa outra, e começa tudo de novo”.  

  Uma delícia!! Só vivendo. As palavras não conseguem descrever essa sensação. O 

encontro do masculino com o feminino de forma elegante, charmosa e gostosa. Um galanteio, 

um namoro, concreto, uma conversa. A umbigada fica tatuada no corpo da gente. Ainda mais, 

coletiva. Todos se umbigam quase ao mesmo tempo com seus pares e depois com quem 

quiser, e conseguir seduzir, no sorriso e no bailado das saias longas e rodadas, como 

borboletas, que os homens vão tocar lá no alto e que também descem para encantar o outro. A 
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ancestralidade é a brisa que faz o balanço dos batuqueiros. Todo mundo fica igual, tudo muito 

sensual, pura poesia.                                                 

 Frigerio fala do caráter multidimensional (batuque-dança e canto) e participativo da 

performance afro-americana e ressalta a conversação entre as artes integradas na 

manifestação. Vimos no depoimento do Mestre a interação entre o solista que puxa a moda e 

o coro, que são todos os participantes. Notamos que os sons dos tambores (Tambú e 

Quinjengue) e matracas (dois pedaços de pau percutidos no corpo do Tambú) se 

complementam, uma tríade sonora: agudo, médio e grave. “Debido a su ejecución 

polirrítmica, los tambores mas que tocar juntos, deben responderse uno al outro, deben 

conversar” (Frigerio, 2003, p.58).  

E a umbigada?  Cascudo afirma que a umbigada é uma “permanente” banto. (2001, 

p.136) Odete Silva, uma das batuqueiras mais antigas, chamada por todos de “Mãe África”, 

diz que muito romance já aconteceu no Batuque, pela dança da umbigada. D. Esmeralda, 

outra linda “borboleta”, expressa: “Eu fico feliz quando dou uma umbigada, é tão gostoso, e 

assim eu tô lembrando, pra todo mundo de todos os nossos ancestrais”. Ela estava 

acompanhada da mãe, da filha e da neta, todas batuqueiras orgulhosas de estarem ali 

representando quatro gerações de mulheres que brincam de Batuque juntas.  

Tivemos a preocupação de durante o I Encontro com Mestres Populares na UFRJ, 

informar aos grupos sobre seus direitos enquanto portadores da cultura popular e o cuidado 

que devem ter em relação a pessoas que os abordam. Vários grupos reclamaram dessa falta de 

ética de alguns pesquisadores que vão aos lugares, realizam documentários, CDs e nada 

devolvem as comunidades. Esta questão ainda é um grande desafio nesta relação pesquisador-

pesquisado. Durante os Encontros, construímos, junto com os grupos, uma carta com essa e 

outras reivindicações e divulgamos ao MinC, instituições do governo estadual e municipal. 

Cascia Frade ensina: “A abertura dos vetustos portais de organizações acadêmicas as 

expressões populares é interpretada pelos artistas populares como valorização, aceitação, 

legitimação de seu saber, conferindo status”. E complementa dizendo que “para a 

universidade, acolher o conhecimento que se instaura distante dela soa como uma 

oportunidade de repensar suas práticas, de assumir uma postura crítica frente à busca do tão 

propalado “conhecimento científico”(2006, p.13). Esta troca, esta umbigada, conquistada em 

nossas andanças em campos de pesquisa, tem possibilitado aos integrantes da Companhia 

uma formação mais ampla no plano pessoal e profissional. Como recebemos pessoas de 
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vários cursos da UFRJ, este pensar tem se multiplicado e, cada vez podemos sentir que somos 

eternos aprendizes perante o universo da cultura popular. 

Mestre Dado lembra:“Não teve lugar melhor do que ter ido no Encontro com Mestres, 

no Rio de Janeiro. Abriu a nossa cabeça. Agora vocês aqui que ajudaram a gente pra 

conseguir o Barracão. Eu já vinha falando da vontade que eu tinha de fazer alguma coisa 

aqui no meu quintal, pra gente reunir, conversar.Tinha que ter um espaço nosso. Agora vai 

ter bastante criança aqui.Vou pra escola, vou pra tudo que é lugar pra conversar com esse 

povo aí. Ensinar a eles. Moro aqui no Parque Piracicaba, há 27 anos e ninguém sabia que eu 

era do Batuque. Tô aqui conversando com vocês e estou me lembrando dos amigos 

batuqueiros que partiram, que podiam tá aqui do lado, conversando.Eu me emocionei, me 

desculpem. Todo mundo tem direito de se emocionar. O que vocês fizeram por mim, foi tudo 

de bom. Muito obrigado”. 

Será que ele, e todo grupo, podem imaginar o que aquilo tudo estava sendo para nós? 

Mestre Dado avisou : “Na festa de inauguração o couro vai comer. Firma as pernas que nós 

vamos dançar muito”. E assim foi. Fogueira pronta, tambores esticando no fogo. Muitos tipos 

de carne numa super-churrasqueira, a cerveja rolando e a cachaça nativa, para os tambores e 

para todos. E foi chegando gente, de 2 a 92 anos, todos participando de alguma forma, mesmo 

que só sorrindo. Nós, integrantes da Companhia Folclórica do Rio-UFRJ, éramos também 

anfitriões, por termos ajudado nos preparativos e de tão integrados que já estávamos com os 

donos da casa. Todos muito emocionados, também, por estarem ali participando daquela 

construção histórica, artística, identitária e muito divertida que começa e recomeça, como que 

para sempre. 

Este texto, Mestre Dado e Deusa Minerva (símbolo da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, deusa da sabedoria, artes e guerra) é um resumo do ensaio produzido com mais 

aprofundamento teórico e detalhamentos sobre esta experiência tão intensa. A primeira 

umbigada dos dois. Próximas virão.  

O que mais nos encantou, autores deste artigo, foi aquela mistura. Um ritual de 

transgressões, como diz Brandão(1993). De repente, o novo e o velho se complementam, o 

negro e o branco viram arco-íris, ninguém é pobre ou rico e todos sorriem e chamam, um ao 

outro, para o mistério. Mistério do corpo, de encontrar e celebrar o ritmo, a diferença, a 

herança, os ancestres, a alegria de estar vivendo aquele momento. Uma gratificante sensação 

de sentir que um projeto universitário, pode, em festa, colaborar com a valorização dessas 
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pessoas que criam, e persistem em manter, apesar de tudo, esta riqueza nacional em 

performance, nossa cultura popular, nosso patrimônio. 

 A festa durou o dia inteiro, mas na memória de quem viveu ela é eterna, como uma 

umbigada bem dada e firmada. Viva essa parceria! 
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