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 Resumo: Esse artigo examina a dinâmica de uma dança brasileira dita “tradicional”: 

Mineiro-Pau, que acontece na cidade de Nova Friburgo no estado do Rio de. Através da 

análise dessa dança percebemos que ela ilumina, explicita ou implicitamente, aspectos 

importantes da vida social do grupo que a pratica. O objetivo desse artigo é, pois, 

através de uma descrição etnográfica da dança, mostrar como ela pode caracterizar 

aspectos da sociedade na qual ela está inserida. 
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Introdução  

 

Analisando uma dança dita tradicional como um ritual, por conta da sua 

dimensão simbólica, expressiva, e de produção de subjetividade contida nela, este artigo 

tem como objetivo analisar a dança do mineiro-pau que acontece em Salinas, distrito da 

cidade de Nova Friburgo, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. 

A análise será feita tomando como base o conceito de ritual como uma ocasião 

de ação sobre a realidade e de produção de subjetividade (Tambiah: 1985; Turner:2005, 

Van Gennep:1978). Portanto, a partir das leituras citadas e outras leituras de referência, 

pretendo analisar a execução da dança, ou em outras palavras, sua performance, através 

da sua dimensão simbólica e da subjetividade produzida por conta da sua execução. 

 

Contextualizando o lugar e a dança 

 

Salinas é um distrito de Nova Friburgo que dista da cidade 44 quilômetros da 

cidade de Nova Friburgo. É um pequeno lugarejo com 347 votantes1 onde se encontram 

várias lavouras de frutas e hortaliças que, junto com distritos vizinhos, fornecem a 

maior parte do consumo no município e em municípios próximos. O lugarejo é 

composto por uma estrada de asfalto, ladeando o correr dessa estrada há casas, lavouras, 

uma escola, botecos, um cemitério, uma Igreja Católica e uma Igreja Assembléia de 

                                                 
1 Fonte: Pólo Eleitoral de Nova Friburgo 



Deus.  

 Estive em Salinas pela primeira vez em 2006, para começar a pesquisar o 

mineiro-pau, no terceiro período da graduação. O que mais me chamou atenção nesse 

primeiro dia foi a forma como fui recebida na casa de Reinaldo2. Logo ao descer do 

ônibus perguntei onde era a casa dele e alguns meninos sentados perto do asfalto me 

mostraram a casa. Chamei Reinaldo e fomos conversar dentro da casa, nesse momento, 

vários integrantes do grupo entraram e me vi rodeada por vários homens que, conforme 

eu senti, pareciam querer saber o que eu, mulher, jovem (da idade da filha de Reinaldo), 

da cidade, estava fazendo lá, pesquisando uma dança que é essencialmente masculina. 

Conversamos rapidamente, ele me falou sobre o grupo, a dança, a existências de 

outros grupos de mineiro-pau no estado do Rio de Janeiro, a festa onde a dança ocorre e 

as dificuldades materiais do grupo. No momento de uma pausa na conversa saí para ir 

ao banheiro, quando voltei já não tinha mais homem nenhum na cozinha, somente 

mulheres. Permaneci a tarde inteira na casa com a esposa de Reinaldo, junto com sua 

filha, sua nora e uma vizinha, conversando sobre alguns assuntos que estavam fazendo 

parte do cotidiano local da época como touradas e festas de aniversário.  

Esse primeiro encontro marcou claramente para mim a importância de divisão de 

gênero na vida social local: os integrantes do grupo me ensinaram isso através da 

maneira como me deixaram após a conversa. Eles me informaram meu lugar lá, ou seja, 

com as mulheres, fora da arena masculina de atuação, isso mudava minha idéia da 

pesquisa. Comecei então a conhecer o mineiro-pau através de uma convivência com as 

mulheres de Salinas. Foram elas, principalmente Renata, filha de Reinaldo, que me 

apresentaram então aos integrantes do grupo de dança, e foi a partir de Renata, que o 

universo de Salinas e do mineiro-pau se apresentou a mim.  

Justamente por eu ter sido informada, pelas próprias ações dos interlocutores, 

sobre a relação de gênero presente em Salinas, um dos pontos que me chamou a atenção 

na dança do mineiro-pau foi a composição exclusivamente masculina do grupo de 

dançarinos, ou batedores, como eles se classificam, porque utilizam bastões na dança e 

batem nos bastões uns dos outros de  modo ritmado segundo coreografias prescritas.  

A dança do mineiro-pau de Salinas consiste, dessa maneira, em um grupo de 

homens organizados em círculos, chamados de batedores, que executam passos 

movimentando um bastão, fazem a “bateção dos porretes”, ou seja, batem nos bastões 

                                                 
2 Reinaldo era o organizador da dança na época. 



uns dos outros de várias maneiras sob a liderança de um juiz. Os batedores-dançarinos 

são acompanhados por músicos que tocam caixa e acordeom. Estes instrumentos, 

principalmente a caixa, marcam o passo primordial da dança que é a marcha, como a 

marcha de carnaval conforme dizem os brincantes. O grupo não canta, apenas bate os 

porretes no ritmo dos instrumentos, junto com a marcação dos pés. 

Sobre como os movimentos são organizados, citarei a passagem do livro de 

Oswaldo Giovannini Júnior Folguedos da Mata, sobre o mineiro-pau da zona da mata 

mineira que explica essa técnica e que pude também observar em Salinas  

 

Os movimentos são sempre executados em duplas (...) ficando um de frente para o 
outro, tendo às costas o outro par (...). A dança consiste no confronto entre os 
porretes, marcando o ritmo da música. Segurando com as duas mãos, ora batem no 
porrete do outro na parte de cima, ora invertem e batem na parte debaixo, da mesma 
forma, ora da esquerda para a direita, ora da direita para a esquerda. A pancada pode 
ocorrer alternando os pares, formando par com o companheiro de trás e depois com 
quem tá na frente e retornando ao par de trás. Enfim, criam várias combinações tendo 
como base este simples padrão: bater com o seu pau no pau do outro, conforme o 
andamento rítmico. (Giovannini, 2005:64) 

 

As apresentações vistas por mim do mineiro-pau de Salinas obedeciam a esse 

mesmo padrão.  

É o juiz que sinaliza a hora de começar a bater: ele pega o bastão, vai até a dupla 

do organizador da dança mostrar como será a batida daquela rodada3. Após a 

demonstração , essa dupla começa a bater, quando acaba o movimento, cada um da 

dupla vira de costas e começa a bater com o batedor de trás, que ainda não havia 

começado a bater, e assim por diante até todos os batedores terem batido. A rodada 

termina quando chega à dupla oposta àquela que a iniciou.  É sempre a dupla do 

organizador da dança que começa uma rodada. As batidas de porrete desse grupo 

seguiam, em 2006, um padrão de seis rodadas. 

 

A produção de papeis sociais de gênero a partir do simbolismo do pau e da 

execução da dança 

 

A composição exclusivamente masculina do grupo de batedores-dançarinos é 

uma das características da dança que mais chama atenção, juntamente com o bastão de 

                                                 
3 Importante notar que o juiz  sempre começa uma rodada indo até a dupla do organizador da dança e não 
em direção a outra dupla qualquer 



madeira utilizado na dança. O “pau” é um bastão de madeira que marca o ritmo da 

dança e a dança consiste na “bateção” desse bastão de várias formas. Tal “bateção” é 

um aspecto fundamental do mineiro-pau.  

O bastão, considerando essa assertiva, pode criar formas específicas de 

subjetividade masculina como a destreza, a habilidade e a força que só os homens 

possuem ao serem os únicos personagens no universo social que podem brincar com o 

pau. Dessa forma, o “pau” poderia ser visto como um símbolo do mineiro-pau não só 

por expressar o nome da dança e sua performance, mas também porque exerce uma 

função de formação de subjetividade coletiva reinscrevendo na dança o papel de homem 

evidenciado pela sociedade. 

O bastão também cria formas específicas de subjetividade feminina, pois as 

mulheres não podem participar da bateção dos bastões, mas integram o grupo na medida 

em que são mediadoras de acesso e responsáveis por cuidar da indumentária dos 

maridos ou filhos. Além disso, no dia da apresentação da dança (dia 24 de junho) na 

festa de São João de Salinas são elas as responsáveis por fazer os quitutes que serão 

vendidos nas barraquinhas.  

Um ritual, dessa maneira, não apenas significa coisas, mas produz coisas. O 

mineiro-pau não somente fala da relação entre os gêneros, mas ele efetivamente produz 

gêneros diferenciados. Alguns teóricos sobre o ritual já apontaram essa dimensão de 

ação e não somente de significação presente nos rituais. 

Para Van Gennep (1978) os rituais de passagem não só dizem coisas sobre as 

passagens da vida, mas efetivamente as consolida. Desse modo, os rituais envolvidos na 

gravidez e no parto, por exemplo, como rituais de reclusão e de retorno social após o 

parto não só querem dizer que a condição da mulher mudou entre os períodos antes da 

gravidez, durante a gravidez e após o parto, mas fazer a mulher mudar realmente, é o 

ritual que, por conta dos seus procedimentos simbólicos e expressivos, consegue fazer 

com que a mulher mude.  

 O autor adianta o que Victor Turner (2005) vai falar mais claramente. Segundo o 

autor: “Os símbolos produzem ação” (Turner, 2005:52) e “O símbolo ritual transforma-

se em um fator de ação social, em uma força num campo de atividade” (Turner, 2005: 

59). Dessa forma, para o autor o símbolo não tem só um papel narrativo, mas tem uma 

agência sobre a realidade social e estão essencialmente envolvidos com o processo 

social 



Tambiah (1985) também chama atenção para a relação entre dizer alguma coisa 

e fazer alguma coisa presente no ritual.  O autor utiliza a formulação de Austin (1975) 

de que é possível fazer coisas com palavras e a amplia dizendo que a ação ritual também 

faz coisas, a ação ritual é desse modo, performativa. Para o autor a ação ritual não só faz 

alguma coisa, ou seja, é performativa na acepção austiniana do termo, mas também se 

utiliza de múltiplas mídias como palavras, música, dança para acontecer. Essas mídias 

são necessárias, segundo o autor, para que os participantes possam experimentar o 

evento de forma mais intensa.  

Esses autores nos ajudam a compreender o caráter de ação e produção sobre a 

realidade social que são mobilizados pela influência do ritual. O símbolo então, e no 

nosso caso o “pau” utilizado na dança do mineiro-pau, não só apresenta uma narrativa 

sobre a distinção dos gêneros em Salinas, mas efetivamente os distingue. O pau, no 

momento da execução da dança e fora dele, atua na produção de papeis sociais de 

gênero, construindo assim, imagens de homem e mulher que sejam coerentes com a 

representação de homem e mulher presente naquela realidade social. 

Dessa forma, parece que o mineiro-pau, através da sua execução e através do seu 

símbolo dominante produz mulheres que devem ser donas de casa, o que implica em 

cozinhar, lavar e passar, isto posto na brincadeira quer dizer fazer e vender as comidas 

no dia da festa em que a dança é apresentada e cuidar da indumentária do marido ou do 

filho que estará dançando.  

Por outro lado, a performance da dança parece produzir homens viris, fortes e 

com uma percepção mais aguçada  do mundo, podendo, por possuir essas 

características, executar operações difíceis com um bastão de madeira pesado. A 

população de Salinas parece legitimar a posição masculina destes homens, reforçando 

essa posição através das atitudes observadas na vida cotidiana. 

A performance do mineiro-pau pode ser pensada, dessa maneira, como o 

momento de síntese de um ideal e realização completa do ethos4 de masculinidade 

presente em Salinas. Segundo Turner, (1987) o termo “Performance” completa uma 

experiência e é um momento de “declaração para um público dado que o personagem 

passou por uma transformação de status e estágio” (tradução livre) (Turner, 1987:76). A 

                                                 
4 Ethos segundo Geertz (1989) se refere ao tom, ao estilo de vida e as disposições morais e estéticos de 
um povo. Geertz utiliza a definição de ethos criada por Bateson (2008) para criar sua terminologia. 
Segundo Bateson, o que define um ethos determinado de uma cultura é um determinado sistema de 
atitudes emocionais que é ativado pelas pessoas em seus contatos com outras pessoas e o mundo exterior 
 



execução do mineiro-pau completa, assim, uma experiência que já foi evidenciada nas 

relações cotidiana entre homens e mulheres nesta sociedade. O ritual, dessa maneira, 

formaliza idéias da ordem social e performativamente os instaura. 

 

Considerações Finais 

  

Tentei mostrar no trabalho como a análise de uma dança considerada tradicional 

como um ritual pode revelar aspectos que de outro modo não seriam revelados. O 

mineiro-pau, através não só do seu símbolo dominante, mas também através da sua 

performance, não só se apresenta como composição formal e lúdica, mas também 

informa sobre a cultura na qual ele está inserido. 

O corpo que dança, que executa uma técnica, é também uma linguagem e como 

tal comunica idéias e valores que, do modo como foi visto, se colocam de maneira 

bastante eficaz. O corpo que dança, e por que não também o corpo que assiste, 

associado ao objeto nomeia a dança, atuam de maneira tão eficaz na experiência das 

pessoas que dançam e que assistem que acaba por produzir sujeitos, produção que no 

contexto da localidade onde a dança acontece se acentua no domínio do gênero. 

Vê-se, dessa maneira, que a dança, levando em conta os seus aspectos 

simbólicos e expressivos, pode construir e produzir papéis sociais de gênero. A 

performance do mineiro-pau pode ter, dessa maneira, função prática na vida social, 

transcrevendo, de forma simbólica, certos valores-chaves e certas orientações culturais. 
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